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  2011 פברוארבחינת מועד  נותפתרו
  

  

   פרק ראשון- חשיבה מילולית
  
מספר 

  השאלה
1 2 3 4  5  6 7 8 9 10 11  12  13 14 15 16 17  18  19  20  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

התשובה 
  הנכונה

4  1  4  1  3  2  1  4  1  2  2  2  4  1  4  1  3  3  2  3  4  4  4  2  1  1  2  4  1  3  

  .וניהשבנושאי קור ופילוח של אחוזי ההצלחה שלכ ולקבל תח, "תחקור מבחני" להזי	 למערכת את תשובותיכ למבח	 זה תוכלו*
  

  

  מילים וביטויים

  

  . היא מילה אחרת לרפסודהדוברה  1.

  .(4) היא הנכונה התשובה  

  

  . זה גוו	 אדמד או אדמומיליחכלי  2.

    .(1) היא הנכונה התשובה  

  

  .מתוא,  הוא עקביקוהרנטי  3.

    .(4) היא הנכונה בההתשו  

  

  . זה כינוי למשהו מכוסה טל או שירד עליו טלמטולל  4.

   .(1) היא הנכונה התשובה  

  

  

  אנלוגיות

  

  .טיל משוחרר המקו שממנו הואכ� שיגור כש ש, שאגה  המקו ממנו משוחררתהואלוע   5.

  . מקפצה יכולה לשמש לכניסה אל בריכת השחייה :(1) תשובה פסילת  

  . חלו	 ראווה משמש לתצוגה :(2) תשובה ילתפס       

   . דוכ	 משמש בי	 היתר ג לנאו :(4) תשובה פסילת  

   .(3) היא הנכונה התשובה  
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  . משהו ספציפיליישר ו פעולה זשלגה�כש , משהו ספציפי לחתו� היא פעולה שללקצור   6.

    .לנעול היא פעולה הפוכה מהפעולה לחלו� :(1) תשובה פסילת       

לצפות זה . ולתכנ	 זה להכי	 משהו מראש,  לצפות זה לדעת משהו מראש:(3) תשובה פסילת  

  לא לתכנ	 משהו ספציפי

 בעוד שלקנות זה ,לפרק זמ	 קצוב תמורת תשלומשהו לקבל לשכור זה :(4) תשובה פסילת  

  . לקבל משהו עבור תשלו ללא הגבלת זמ	

   .(2) היא הנכונה התשובה  

  

ביצע ש הוא מיפירש כש ש,  קרואביצע פעולה שמטרתה להפו  אחר להיותש מיהוא הזמי�   7.

  . מבוארפעולה שמטרתה להפו  אחר להיות

  . מדד זה ביצע פעולה שמטרתה להחליט כמה ארו  משהו:(2) תשובה פסילת       

  . מכפות להיפהתיר זה ביצע פעולה שמטרתה להפו  אחר  :(3) תשובה פסילת  

  . לגלויעצמוהגיח זה ביצע פעולה של להפו   :(4) תשובה פסילת  

   .(1) היא הנכונה התשובה  

  

ותלולית , תל היא מילה נוספת לגבעה( קט	 תל משמעותהתלולית ש כש, קט	 חלו� זהצוהר   8.

  .)היא גבעה קטנה

    . צדודית היא מראה של משהו מהצד: (1) תשובה פסילת       

מלבד . פג, יסוד,  אד	 הוא בסיס. החלו	 אד	לקישוטאדנית היא עצי� : (2) תשובה פסילת  

   .הקשר הצורני בי	 המילי לא קיי ביניה	 קשר ממשי

  .שמשיה מגנה מפני השמש :(3) תשובה פסילת  

   .(4) היא הנכונה התשובה  

  

.9   � למישהו שאינו הוא תיאורעקש� כש ש לכעוס  למישהו שאינו ממהרהוא תיאוראר� אפיי

  )אר  אפיי הוא סבלני(. להתפשרממהר 

 תבוסת	 הוא . זה לנצח להביס,תבוסת	 הוא מי שאינו מאמי	 בניצחונו :(2) תשובה פסילת       

  .לנצח שלא מאמי	 ביכולתו אלא, אינו תיאור למישהו שאינו ממהר להביס

   . שקר	 הוא מי שקשה לאחרי להאמי	 לו : (3) תשובה פסילת  

    .  מי שממהר להתנגדמרד	 הוא : (4) תשובה פסילת  

   .(1) היא הנכונה התשובה  

  

   .גינה חפ� שנועד להג	 על הזהדחליל כש ש, אצבענועד להג	 על ה חפ� שזהאצבעו�   10.

      .לא עליו,  הרומחמפנישריו	 מג	  :(1) תשובה פסילת       

     .את הנהרווסת סכר נועד ל :(3) תשובה פסילת  

   .  המחלהמפניד להג	 חיסו	 נוע :(4) תשובה פסילת  

   .(2) היא הנכונה התשובה  
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  החלפת אותיות

  

   .ב.ק.נ היא הנכונה השלשה  11.

תיאור "נחפש , במשמעותה צרה היאו היות עוג	 בה לחפש טובה תשובה היא (1) תשובה  

, מה אפשר לזחול בטיולב: " טובה לחיפוש עוג	(3)ג תשובה ). "לביקורת שמנהל מעביר

    .מערה או מילה נרדפת למערה כמו נקבהשובה אפשרית היא ות, "?שהיא צרה

   .(2) היא הנכונה התשובה  

  

   .�.ר.ד היא הנכונה השלשה  12.

משהו שחוסמי כדי למנוע "אנחנו מחפשי ,  היא תשובה שנוח להתחיל ממנה)4(תשובה   

  היא תשובה)3( ג תשובה .דרכי, נמלי: שמעות היא די צרההמ". משודדי לברוח

. אנחנו מחפשי תיאור להמתנה של מקס לתוצאות מפעל הפיס. שיחסית נוח להתחיל ממנה

בשאר .  .ר.נציב את השלשה ד. דריכות, מתח: ג כא	 ההקשר הוא יחסית מצומצ

משמעותו זהה ש, "המחשבות הדריכו את מנוחתו ": מופיע ביטוי)1(בתשובה . התשובות

  ". הטרידו את מנוחתו"לביטוי 

   .(2) היא הנכונה התשובה       

  

   .ז.ח.מ היא הנכונה השלשה  13.

ההקשר ,  מבי	 שתי תשובות.)4($ ו )2( לתשובות  בקלותמתאי .ר.ז.א שולל מולי  מסיח  

ולסמ	 א נצטר  לנחש ". ולגלות את האמת, לאזור אומ�",  הוא מאוד מצומצ)4(בתשובה 

  .בה בעלת ההקשר המצומצ יותרננחש את התשו,  כיוצאת הדופ	אחת משתי תשובות אלו

איזו מילה ": במשמעותה צרה היא אחר שכ	 עוג	 בה לחפש טובה תשובה היא )3( תשובה  

לבחו	 את מאותה סיבה אפשר . מראות,  מחזות"?היות משהו שרואי והוא איויכולה ל

  .מחזאות" ? בשעות הפנאילעסוקמה עוד אפשר בחו� מכתיבת שירה . ")1(תשובה 

   .(4) היא הנכונה התשובה  

  

   .ר.פ.ע היא הנכונה השלשה  14.

ההקשר ,  מבי	 שתי תשובות.)1($ו )2( לתשובות  בקלותמתאי .ג.ל.ש שולל מולי  מסיח  

. "?מה נית	 לילדי שאוכלי ויש לו טע של פירות",  יחסית מצומצאהו )1( תשובהב

מה : "שמעות רחבה יותר היא בעלת מ)2( תשובה . קרחוני, שלגוניתשובה אפשרית היא

א נצטר  לנחש ולסמ	 אחת משתי תשובות אלו כיוצאת  ."?יכול להסתיר את הפסיפס

כעת ננסה לחפש שלשה . ננחש את התשובה הראשונה בעלת ההקשר המצומצ יותר, הדופ	

מה אפשר לגלות : " ההקשר הוא יחסית מצומצ)2(בתשובה . בשתי התשובות הנוספות

  . עפרה היא מחצב. עפרות" ? זהבבחפירות שהוא עשוי

  .)1(   התשובה הנכונה היא     
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  השלמת משפטים

  

יש . יהיה מינימלי התשובות הנבדקות שמספרמוצגת העבודה ע הזוגות בתשובות כ  : הערה

  . בתחקור שהקפדת לעבוד כ לוודא

לאחר .  המילי שבופישוט חלקו הראשו	 של המשפט לאחר תמצותבכל תשובה שנבדקה מופיע 

לאחר מכ	 נבדקת התאמה של המש  .  של המשפט בהתא להקשרהובלה עצמאיתמכ	 מופיעה 

  .  מייצגי את נקודות העצירה המומלצות$  | $ הקווי האנכיי . המשפט להקשר

  

  

     :מה	 לבדוק נתחיל .דומה באופ	 מתחילות (2)-ו (1) תשובות  15.

" ,כישלו	 מוזיקלי ומסחרי" מרקיז"ה להקת  היית$80למרות העובדה שבשנות ה" :(1) תשובה  

הסבר אפשרי  " |" חברי הלהקה פתחו בקריירות סולו מצליחות1990לאחר התפרקותה ב " |

א  ,  נחפש משהו שהלהקה לא הצליחה לעשות טוב ביחד:הובלת משפט "לעובדה זו היא ש

 |" יוחדקסמה של הלהקה היה בשילוב הקולות המ: "נמשי  לקרוא. הזמרי בנפרד כ	

  .התשובה נפסלת . למה שצפינוההמש  אינו מתאי

נחפש משהו מנוגד לכ  שהלהקה לא : הובלת משפט. ההשלמה הראשונה זהה: )2(תשובה        

 בי	 ההשלמות אי	 ניגוד". חברי הלהקה לא הצליחו כיחידי: "נמשי  לקרוא. הצליחה

  .ולכ	 התשובה נפסלת, הראשונה והשנייה

  .  מתחילה ג היא בהשלמה פחות חיובית נמשי  ממנה)4(היות ותשובה   

. נמשי  משתי ההשלמות הנוספות,        שתי ההשלמות הראשונות די דומות לתשובות הקודמות

 לא היה סובלני כלפי הסגנו	 המוזיקלי של $80הסבר אפשרי לעובדה זו הוא שהקהל בשנות ה"

 הזמרי בקריירת סולו הקהל הוא נצפה שכאשר פתחו: הובלת משפט| " ואילו, מרקיז"

שהמשי  לאפיי	 ג ,  ידע הקהל להערי  סגנו	 זה$90 בשנות ה: "נמשי  לקרוא, סובלני יותר

   .התשובה מתאימה למה שצפינו. "את חברי הלהקה בנפרד

   .(3) היא הנכונה התשובה       

  

 הטו	 בעל מהזוג לבדוק נתחיל .דומה באופ	 מתחילות (3)$ו (2) ותשובות ,(4)- ו(1) תשובות  16.

    : יותרהחיובי

אול מכיוו	 שהמדרי  " |" ,מסלול הטיול המתוכנ	 כלל הליכה נוחה במורד" :(1) תשובה  

 היות :הובלת משפט| " ,חשש שהטיול לא יהיה אתגר מספיק בעבור כמה מ	 המשתתפי

 או שונה ,נצפה שיקרה משהו מאתגר, והטיול ככל הנראה קל מידי עבור חלק מהמשתתפי

ההמש  מתאי למה ". הוחלט כי מיטיבי הלכת יצעדו במסלול חלופי: "נמשי  לקרוא. עבור

  .  ולכ	 נית	 לסמ	 את התשובה כנכונה,שצפינו

   .(1) היא הנכונה התשובה  
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 לבדוק נתחיל .דומה ג היא במשמעותה (3)תשובה ,  מתחילות באופ	 דומה,(4)$ו (2) תשובות  17.

     :)3(תקד לתשובה הדומה ונ מהזוג

המאמ� שאד משקיע במשימה מסוימת תלוי בראש ובראשונה , לדעת קר	" :(2) תשובה  

קר	 : הובלת משפט.." לפיכ  היא לא הופתעה" | "במידה שבה השלמת המשימה חיונית עבורו

. נצפה למשהו שמתיישב ע אמירה זו ואינו מפתיע, מאמינה שההשקעה היא כתלות בצור 

פי שעבודת הדוקטורט שהוא כותב נחוצה $על$ כשסיפר לה ידידה יובל כי א&: "ואנמשי  לקר

למרות הצור  יובל אינו משקיע : כלומר "...אי	 הוא טורח עליה, לו לצור  קידומו בעבודה

  . התשובה נפסלת.  ההמש  אינו מתאי למה שצפינו.במשימה

לפיכ  היא  ".נבדוק את ההמש . מתההשלמה הראשונה זהה לזו שבתשובה הקוד: (4)       תשובה 

שההשקעה של יובל לא תהיה כתלות בצור  אלא בגלל  אנו מצפי : הובלת משפט" הופתעה

פי שעבודת הדוקטורט שהוא כותב אינה מעניינת אותו $ על$א& ":נמשי  לקרוא. סיבה אחרת

: כלומר". דהשכ	 היא נחוצה לצור  קידומו בעבו, אי	 הוא מניח אותה מידו לרגע, | כבתחילה

. ההמש  אינו מתאי למה שצפינו. ההשקעה של יובל תלויה בצור  שלו להתקד בעבודה

  . התשובה נפסלת

לדעת קר	 המאמ� שאד משקיע במשימה מסוימת תלוי ג במידת העניי	 : "(3)       תשובה 

 "לכ	 הופתעה"| " א  בעיקר במידה שבה השלמת המשימה חיונית עבורו, הוא מוצא בהש

חיוניות תלויה פחות ב: הפוכה לדעתה של קר	 נצפה שההשקעה של יובל תהיה :הובלת משפט

פי שעבודת הדוקטורט שהוא כותב נחוצה לו לצור  $על$א&: נמשי  לקרוא, ויותר בעניי	

 ההמש  מתאי לאופ	 בו ." אי	 הוא טורח עליה שכ	 היא משעממת אותו,קידומו בעבודה

  .מ	 את התשובה כנכונהנית	 לס. הובלנו את המשפט

   .(3) היא הנכונה התשובה  

  

בעל הטו	  מהזוג לבדוק נתחיל .דומה באופ	 מתחילות (4)$ו (2) ותשובות ,(3)$ו (1) תשובות  18.

   :החיובי

 לולא שכח להפעיל אתמול את מערכת תהייתה נגנבלא דני מאמי	 כי מכוניתו " :(1) תשובה  

 דני .עיל אתמול את מערכת האזעקה ומכוניתו נגנבהדני שכח להפ ?מה קרה בפועל" האזעקה

    :הובלת משפט. מאמי	 שא היה זוכר להדליק את האזעקה המכונית לא הייתה נגנבת

הסיבה לכ  היא שדני , לדעתי": נמשי  לקרוא. נצפה שדני ייקח אחריות על גניבת מכוניתו

דני לא : כלומר ..."ני שמפ, מעדי& לתלות את האשמה לא בהתנהגותו שלו אלא במזלו הרע

 דר  בה הובלנו אתתשובה זו לא מתאימה ל. מאשי את עצמו אלא את המזל הרע שלו

  . ולכ	 נפסלת, המשפט

דני נזכור ש. נבדוק את ההמש .  שבתשובה הקודמתההשלמה הראשונה זהה לזו: (3)       תשובה 

הסיבה  לכ  היא ". גנבת הייתה נ לאאת האזעקה המכוניתלהפעיל א לא היה שוכח מאמי	 ש

 :הובלת משפט "..מפני ש, הרעשדני מעדי& לתלות את האשמה בהתנהגותו שלו ולא במזלו 

וכעת נצפה לסיבה למה התנהגותו שלו היא הגור לפי דעתו של , ההשלמה מתאימה עד כה

המחשבה שנהג בחוסר אחריות קלה לו מהמחשבה שג התנהגות : " נמשי  לקרוא. דני

ההשלמה האחרונה נותנת ". 	 בה כדי להבטיח שלא יקרו לו מקרי לא נעימיאחראית אי

        .הסבר למה דני חושב שזו אחריותו ולכ	 נית	 לסמ	 את התשובה כנכונה

   .(3) היא הנכונה התשובה  
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 היות ואי	 זוג תשובות חיוביות .דומה באופ	 מתחילות (4)$ו (2) ותשובות ,(3)$ו (1) תשובות  19.

  .בו יש פחות שלילות מהזוג לבדוק נתחיל , ו פחותיותר א

| " וזאת מכיוו	 שלא אימצתי את גישת משפחתי, אני נוהג לכבס את בגדיי בבית" :(2) תשובה  

:  נמשי  לקרוא. נצפה שגישת המשפחה תהיה שלא לכבס את הבגדי בבית:הובלת משפט

: נמשי  לקרוא. לכבס בביתעכשיו נחפש גישה שטוענת כי יש : כלומר| " המתנגדת לטענה"

. ההמש  תוא למה שצפינו. יש לכבס בבית: כלומר, "כי אי	 זה יאה לכבס מחו� לבית"

  .התשובה נכונה

   .(2) היא הנכונה התשובה       

  

  היגיון

  

איזה מהמסקנות הבאות נובעת : "ניסוח השאלה. צירו& טענות מסוג פורמלי הגיו	 שאלת  20.

  .או לאחת מהטענותותנו שעלינו למצוא שקול למסקנה מלמד א" בהכרח מהנתוני

        "  כחולי עיניי� ← איטלקית ⇐" כל דוברי האיטלקית ה כחולי עיניי

נשנה את . שחור שיער ← איטלקית לא ⇐ "בר איטלקית הוא שחור שיערכל מי שאינו דו       "

    .איטלקית ←  שיערלא שחור : כדי שנוכל לחבר את הטענות, י שלילה והיפו "עהמשפט 

 נחפש שקול לטענה זו .כחולי עיניי� ← לא שחור שיער:        ועל כ	 צירו& הטענות יהיה

  :בתשובות

  .תשובה נפסלתה. לא כחולי עיניי ←  לא איטלקית:(1)       תשובה 

  .התשובה נפסלת. איטלקית ←  כחולי עיניי :(2)       תשובה 

  .נכונההתשובה . כחולי עיניי ← ערלא שחור שי: (3)       תשובה 

  .נפסלתהתשובה . שחורי שיער  ← כחולי עיניי :(4)       תשובה 

     .(3) היא הנכונה התשובה    

  

אינו איזה מהמצבי הבאי : ניסוח השאלה.  מסוג שיבו� וסידור הגיו	מציגה חידתשאלה ה  21.

כלל נוגדת את הנותנת סידור שכל תשובה שופסילת , דר  התשובותעבודה  עלמרמז , אפשרי

  .מאיר אינו יושב מול גיא: שבשאלה שאומר כי

  :רטט את העוג	נס.  כי ארבעת הדמויות יושבות במעגלבנוס& ידוע  

  
  

  . את הכלל שיובל אינו יושב מול ער	סרטוט ננסה להשלי על ה: (1)      תשובה 

 מאיר

 

 

 גיא
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  .      המצב ייתכ	 ולכ	 נפסול את התשובה

  .זו  תשובה ולכ	 נוכל לפסול ג , ער	 אינו יושב מול גיארטוט שציירנו מתקיי שבס: (2)תשובה       

  .זו  תשובהולכ	 נוכל לפסול ג, שמאיר אינו יושב ליד ער	 רטוט שציירנו מתקייבס: (3)תשובה       

   .(4) היא הנכונה התשובה      

  

נתחיל . שיבו� וסידור המציגה כלל שמאפשר את סידור הפרטי בשאלה בשאלתמדובר   22.

   .מהבנת הכללי שבשאלה

נית	 לסדר הפרטי על ציר אדיבות שבו כל הפילי נמצאי . פיל אדיב יותר משועל: נתו	 כי  

  .מעל כל השועלי

  :שתוכיח שניצ	 הוא לא שועליש לאתר תשובה   

א  יכול להיות ג , ניצ	 מעל שמוליק בציר .ניצ	 אדיב יותר משמוליק השועל :(1)תשובה        

  .שועל וג פיל

  .א  עשוי להיות ג שועל וג פיל, ניצ	 מתחתיו בציר .חנ	 הפיל אדיב יותר מניצ	 :(2)תשובה   

ועשוי להיות , ניצ	 נמצא תחת שמוליק בציר .שמוליק השועל אדיב יותר מניצ	: (3)תשובה    

  .עלשו

ניצ	 אדיב יותר מחנ	 :  נבדוק.זוהי התשובה הנכונה, א פסלנו שלוש תשובות:(4)תשובה   

   . השועלי כול נמוכי יותר ולכ	 נצ	 אינו יכול להיות שועל.  ונמצא מעליו בצירהפיל

  .)4(התשובה הנכונה היא   

  

שרה  שמקומ את לזהות את הרעיו	יש . מומצאמשל   משמעותהבנתשאלת הגיו	 בריא מסוג   23.

נחליט מה	 הטענות . שרה טוענת ששתי טענות מקוממות אותה. מתו  הדברי שהיא אומרת

  .ונעבור לחפש רעיו	 שמשות& לשתיה	 בתשובות

מוטב לו , א& ששתי ידיו שמאליות$ כל מי שנהנה מעיסוק בנגרות ומבקש להפכה למקצועו על"       

אל  כלומר א אינ  מוכשר בעבודה ⇐." כניתלבחור במקצוע אחר שאינו דורש מיומנות ט

   .התעסוק ב

 ג א  ⇐ ."מעודדי אד בעל כישרו	 מוזיקלי ללמוד נגינה א& א אינו מעוניי	 בכ " ..         

  . ועלי  לעסוק ב, א  מוכשר מספיק כדי לעשות אותו, אתה לא אוהב תחו מסוי

  מוכשר  במקצוע מסוי הוא כמה האדקנקבל שהסיבה לעסו,  את שני הטענותנחבר      א

  .וזה הדבר שמקומ את שפרה, ולעסוק בתחו ולא מידת ההנאה של

     .(4) היא הנכונה התשובה    

 מאיר

 יובל

 ער	

 גיא
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  :נתונה הגדרה מאנציקלופדיה שמגדירה. המכילה מספר כללישיבו� וסידור  שאלת  24.

 .זיתובאיי שתחת שלטונ	 השפה הרשמית היא קינגי, במדינות שפלנד וזוזיה  .א

 .הקינגיזית זו השפה הנפוצה ביותר במזרח יבשת סקולופיה  .ב

 .מדינות שפלנד וזוזיה נמצאות במזרח יבשת סקולופיה  .ג

 .קינגיזית היא שפת הא של מרבית התושבי באזורי החו& המערבי  .ד

 .קינגיזית היא שפת הא של מספר מובלעות בתו  יבשת סקולופיה  .ה

מכוו	  "? מתיישבת ע הכתוב באנציקלופדיההאינאיזו מהעובדות הבאות  "ניסוח השאלה

 להתקיי שויהע כ� שתשובהולשלול , כללי שבשאלהבהשוואה לתשובות האותנו לבדוק את 

  :נעבור על התשובות. לפי כללי אלו

במזרח סקולופיה יש איי שבה קינגיזית אינה מוכרזת לשו	 רשמית של : (1)      תשובה 

,  א קינגיזית היא השפה הנפוצה ביותר במזרח סקולופיה. נסתכל על הכלל השני.המדינה

   .ולכ	 נפסלת, תשובה תיתכ	 ה.מדברי שפה נוספתסימ	 שיש ש אזורי בה

משמעות  .בפני יבשת סקולופיה אי	 תושבי ששפת אימ אינה קינגיזית: (2)      תשובה 

 $  על הכלל החמישינסתכל. בי בפני היבשת מדברי קינגיזיתושכל התהתשובה היא ש

אי	 זה אומר שהיא שפת הא של , קינגיזית היא שפת הא של מספר מובלעות בתו  היבשת

תשובה זו אינה יכולה להשתמע מהכללי ולכ	 זוהי התשובה . כל התושבי בתו  היבשת

  . הנכונה

  . י זה מה שאומר לנו הכלל השליש.מדינת שפלנד נמצאת במזרח סקולופיה: (3)תשובה       

  .תשובה זו משתמעת מהכללי ולכ	 אינה נכונה  

 . לאור  החו& המערבי של סקולופיה יש כפרי שבה אי	 דוברי קינגיזית בכלל:(4)תשובה        

לא של ,  מרבית מתושבי אזורי החו& המערביקינגיזית היא שפת הא של, לפי הכלל הרביעי

  .ונית	 לפוסלה, אפשרית תשובה זו ולכ	 , כול

     .(2) היא הנכונה תשובהה
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  הבנת הנקרא

  

   :הקטע תמצות

  

   .מהי הגדרה טובה: הצגת הנושא :ראשונה פסקה

  

   .ציאליז להגדרת מושג ודוגמהגישת האסנ : שנייה פסקה

  

  .ודוגמה, גבולות מעורפלי: האסנציאליזהבעיה הראשונה בגישת  :שלישית פסקה

  

  .דמיו	 משפחתי ודוגמה: ציאליזהאסנהבעיה השנייה בגישת  :רביעית פסקה

  

  

  

  . למושג מספר ראשוני שמופיע בפסקה השנייה בשורה השישית מכוונת .ממוקדת שאלה  25.

ציאליסטית נסהפסקה מדברת על הגישה הא..." "מספר ראשוני"הגדרת המושג , למשל"

   . להגדרת מושגי בגישה זומספר ראשוני מובא בתור דוגמהו, להגדרה

   .(1) היאה הנכונה התשוב       

  

פילוסו& אוסטרי : " .. 10בשורה " עמד על"אנחנו נשאלי על צמד המילי  .ממוקדת שאלה  26.

 הפילוסו& –" עמד על שתי בעיות עיקריות בהגדרת המושגי, $20שפעל בתחילת המאה ה

  . זיהה שתי בעיות עליה	 מדובר בהמש  הפסקה

   .(1) היאהתשובה הנכונה         

  

סברה של ויטגנשטיי	 שמדברת על הדרישה להגדיר כל מושג באופ	 למכוונת  .ממוקדת שאלה  27.

השאיפה  : "8שורה . נוכל למצוא התייחסות לסברה זו בטקסט בפסקה השלישית. חד משמעי

אפשר להחיל אותה על רוב המושגי $שכ	 אי, להגדיר מושגי באופ	 זה היא יומרנית

 שויטגנשטיי	 סבר כי הדרישה להגדיר כל מושג באופ	 חד ועל כ	 נאמר." השגורי בפינו

  .על גישת האסנציאליז) $התנגד ל( הוא חלק  בכ. משמעי נידונה לכישלו	

  .(2) היא הנכונה התשובה       

  

א& שהיא חלק של , כ  ג ברור שמרפסת...: "15שורה ב עהפימו" המרפסת". ממוקדת שאלה  28.

 עבורו מהווה דוגמה למקרה פרטי שאפשר לקבועהמרפסת כ	 ל. "אינה נכללת בהגדרה, הבית

   .הגדרה או לאנכלל בהוא באופ	 חד משמעי א

   .(4) היאהתשובה הנכונה         
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השאלה שולחת אותנו לפסקה האחרונה כדי למצוא את הקושי בהגדרת  .ממוקדת שאלה  29.

לפחות בנוגע למושגי ... : " נאמר כי18$19בשורות . פי דרישות האסנציאליז$על" משחק"

 מסוימי מתקיי מצב שבו לכל מקרה פרטי יש תכונות משותפות רק ע חלק מהמקרי

כלומר לא קיי מכלול אחד של תכונות המשות& לכל המקרי הפרטיי הנכללי , האחרי

    ".במושג ורק לה

  . (1) היאהתשובה הנכונה        

   

  

ועל כ	 מפנה אותנו אל , י עמדת ויטגנשטיי	 להגדרת מושגשואלת מההשאלה  .ממוקדת שאלה  30.

ויטגנשטיי	 סבר כי במקו שבו הגדרת : "  נאמר29-30בשורות . סו& הפסקה האחרונה

תסתכ הגדרה טובה באזכור של כמה מקרי פרטיי של , פי תכונות אינה יעילה$מושגי על

הגדרה צריכה לכלול רק אנחנו מביני מזה שיש מקרי שבה ." אותו מושג ותו לא

  .דוגמאות

   .(3) היאהתשובה הנכונה         
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   פרק שני- חשיבה מילולית
  
מספר 

  השאלה
1 2 3 4  5  6 7 8 9 10 11  12  13 14 15 16 17  18  19  20  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

התשובה 
  הנכונה

2  1  1  4  3  3  4  3  1  1  4  3  2  2  1  2  2  1  3  3  2  2  3  1  1  4  1  2  3  3  

  .וניהשבנושאי קור ופילוח של אחוזי ההצלחה שלכ ולקבל תח, "תחקור מבחני"כ למבח	 זה תוכלו להזי	 למערכת את תשובותי*
  

  

  מילים וביטויים

  

  . הוא פלסטראגד  1.

   .(2) היא הנכונה התשובה  

  

       .זה ביטוי שפירושו נת	 דעתו או התעניי	 במשהושת ליבו לדבר   2.

  . (1) היא הנכונה התשובה  

  

   .היא קומהדיוטה   3.

   .(1) היא הנכונה התשובה  

  

    . זה ביטוי שפירושו מקבל את כלכלתו וצרכיו בחינ ממישהו אחרסמו� על שולחנו   4.

   .(4) היא הנכונה התשובה  

  

  

  

  אנלוגיות

  

 זה להזיז אתלהסיט כש ש ,כדי לפתוח את מה הפקק חוס הפקק זה להזיז אתלחלו� 5.    

  . כדי לפתוח את מה שהוילו	 חוסו�הויל

מעדר הוא כלי (לנטוע היא פעולה שהתחלתה באמצעות פעולת המעדר : (1) תשובה פסילת  

    .)חפירה

, קולמוס היא עט(לכתוב היא פעולה המתבצעת באמצעות הקולמוס : (2) תשובה פסילת  

    ).עיפרו	

  .לנעול היא פעולה שעושי באמצעות מפתח: (4) תשובה פסילת  

   .(3) היא הנכונה התשובה      
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היא מילה שאומר מישהו " עוד"כש ש,  מתעקשהיא מילה שאומר מישהו שאינו" ניחא"  6.

  .מסתפקשאינו 

   .היא מילה שנאמרת כדי להפו  מישהו לדומ" הס": (1) תשובה פסילת       

  . היא מילה שנועדה להזהיר מפני משהו מסוכ	" זהירות" :(2) תשובה פסילת  

  .היא מילה שיגיד מי שמוביל" אחרי: "(4) תשובה פסילת  

   .(3) היא הנכונה התשובה      

  

  

  .מאוד נחו� משהופירושו חיוני כש ש, מאודטוב פירושו משהו מעולה    7.

    .מקושט היא מילה נרדפת לעטור: (1) תשובה פסילת  

  . נוחהיהמרופד זה תיאור של חפ� שעשו עליו פעולה כדי שי :(2) בהתשו פסילת  

  .מונחתיאור נרד& לתיאור  הוא מוטל :(3) תשובה פסילת  

   .(4) היא הנכונה התשובה      

  

  

מבצע ש הוא מימתעב כש ש,  מיוחלמבצע פעולה שהופכת משהו אחר להיותש הוא מימקווה   8.

   . מאוספעולה שהופכת משהו אחר להיות

    .מנח הוא מי שמבצע פעולה כדי להפו  אחר לפחות עצוב: (1) תשובה פסילת  

  .  עצמו לנגועהוא מי שמבצע פעולה שהופכת את נדבק  :(2) תשובה פסילת  

   .בטוחמשהו לבדוק הא מנסה הוא  מי שמבצע פעולה המוודא : (4) תשובה פסילת  

   .(3) היא הנכונה התשובה       

  

  

       .שבחהוא מי שניסה להתחמק מהצטנע כש ש, האשמהמ שניסה להתחמק א מיהוהצטדק     9.

הקשר בי	 המילי אינו . הצטער זה חזר בו מטעות אבל לא בהכרח: (2) תשובה פסילת

  .מובהק

    .התנדב זה ביצע פעולה שאינה חובה: (3) תשובה פסילת  

  .התאפק זה נלח בתשוקה שלו: (4) תשובה פסילת  

   .(1) היא הנכונה ובההתש       

  

  

  .באופ	 מסוי לנקות זהלאבק שכש  ,באופ	 מסוי להתכונ� זהלהצטייד   10.

    .להצטופ& זה לבצע פעולה של להיצמד: (2) תשובה פסילת       

   .לבצע פעולה של להזדהות בתור מישהו אחרלהתחזות זה : (3) תשובה פסילת  

  .לו לעשות את הפעולה להסתגללהרגיל מישהו זה לגרו : (4) תשובה פסילת  

   .(1) היא הנכונה התשובה  
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  החלפת אותיות

  

  .ר.ד.מא הי הנכונה השלשה  11.

  ההורי פוחדי " :עותהבמשמ צרה והיא היות עוג	 בה לחפש טובה תשובה היא (1) תשובה       

וג תבנית ,  היא בעלת משמעות צרה)2(ג תשובה  . מדורה$ "?למהשילדיה יתקרבו   

  ".מדרו	 ההר: "דקדוקית מיוחדת

   .(4) היא הנכונה התשובה       

  

  .ק.ז.חא הי הנכונה השלשה  12.

איזה : "יחסית צרה במשמעותההיא כיוו	 ש,  היא תשובה טובה לחפש בה עוג	)1(תשובה        

טובה לחפש  )2(תשובה  ג .להחזיק, להאמי	 $" ?פעולה עושי עדיי	 על מניות שאיבדו מערכ	

 ממצאי המחקר להשערות החוקרימה עושי: " עוג	בה?"  $   .מחזקי, מאמתי

   .(3) היא הנכונה התשובה   

  

   .ל.ב.נ היא הנכונה השלשה  13.

 צרה (2)תשובה , מבי	 שתי תשובות אלו. (3)$ ו(2)מתאי לתשובות . ב.נ.גמסיח מולי  שולל         

א נצטר  לנחש  .התגנב $ "?בהמו	י עשה לפני שמיהר להיבלע מה סמ: "מאד במשמעותה

 בעלת ההקשר המצומצ (2)ננחש את תשובה , ולסמ	 אחת משתי תשובות אלו כיוצאת הדופ	

  .יותר

 .נבל $  "?נדיר שמשתמשי במוזיקה של היובאיזה כלי נגינה : "במשמעותה צרה (1)תשובה   

. אוצר המילישעלולה להיות קשה יותר מבחינת " נובלות"יש את המילה  (4)תשובה ב

  .ונובלה היא סיפור קצר או רומ	, נובלות ה	 נובלה ברבי

   .(2) היא הנכונה התשובה       

  

  . מ.ע.ט היא הנכונה השלשה  14.

 צרה (2)תשובה , מבי	 שתי תשובות אלו. (4)$ ו(2)מתאי לתשובות . ל.ב.המסיח מולי  שולל         

לנחש ולסמ	 אחת משתי תשובות אלו כיוצאת  צרי א ". הבל פה"הביטוי : מאד במשמעותה

  . בעלת ההקשר המצומצ יותר(2) את תשובה כדאי לנחש, הדופ	

 תשובה $לחפשו בשתי התשובות שהמסיח לא התאי אליה	 יש להקפיד , בחיפוש עוג	 חדש      

ההקשר בשאלה הוא , "נשלחתי מטעמה של הגברת לוי":  היא תשובה טובה לחפש בה עוג	(1)

שעלולה להיות קשה ,  כלומר סיבותיי$קיימת המילה וטעמי) 3(בתשובה  .ית מצומציחס

היות ושאלה זו אינה פשוטה מומל� לדלג ולחזור רק במידה ונשאר . מבחינת אוצר המילי

  .זמ	 בסו& הפרק

   .(2) היא הנכונה התשובה       

  



 

 

 

  

  

  

 

  
  
  

]14[  

 מ"קידום בעקבוצת כל הזכויות שמורות להוצאת  ©

 

 

1-800-80-20001-800-80-2000

www.kidum.com  www.kidum.com 

  השלמת משפטים

  

יש . יהיה מינימלי התשובות הנבדקות רשמספמוצגת העבודה ע הזוגות בתשובות כ  : הערה

  . בתחקור שהקפדת לעבוד כ לוודא

לאחר .  המילי שבופישוט חלקו הראשו	 של המשפט לאחר תמצותבכל תשובה שנבדקה מופיע 

לאחר מכ	 נבדקת התאמה של המש  .  של המשפט בהתא להקשרהובלה עצמאיתמכ	 מופיעה 

  . צגי את נקודות העצירה המומלצות מיי$  | $ הקווי האנכיי . המשפט להקשר

  

  : 	המ לבדוק נתחיל .דומה באופ	 מתחילות (3)-ו (2) ,(1) תשובות  15.

הוא מעול לא התיימר "| " המלחי	 טרנובסקי מגשי את היעוד שקיבל עליו: "(1)תשובה         

בור צרכי אלא הכריז על כוונתו להלחי	 נעימות פשוטות וקליטות בע, לכתוב לחני מורכבי

נצפה למשהו שמתאי לכ  שמנגינותיו : הובלת משפט..." ואכ	. התרבות הפופולרית

ורבי , יצירותיו מתנגנות במצעדי הפזמוני: " נמשי  לקרוא.מתאימות לתרבות הפופולרית

  . ונית	 לסמנה כנכונה, התשובה מתאימה לאופ	 בו הובלנו את המשפט ."אוהבי להאזי	 לה

   .(1) היא הנכונה התשובה       

  

  : נתחיל מה	 למרות שאינ	 חיוביות,  מתחילות באופ	 דומה)4($ ו)3 (,)2( תשובות  16.

ניצחונותיו הימיי לא " | :" הגנרל פיט נחל אכזבה מרה במלחמתו נגד צרפת: "(2)תשובה         

 שנועד להרוס את, לידי הכרעה במלחמה וכיבוש המושבות הגרמניות מעבר לי הביאו

היות ונאמר לנו שהגנרל נחל : הובלת משפט| ..." הוכח, התשתית היבשתית של הצרפתי ש

משו שהסב לאויב , כצעד בזבזני: "נמשי  לקרוא. נצפה להמש  שלילי של המשפט, אכזבה

ההשלמה האחרונה מתאימה למה , אכ	 מצאנו המש  שלילי למשפט". רק נזק של מה בכ 

  . ו כנכונה ונוכל לסמ	 תשובה ז,שצפינו

   .(2) היא הנכונה התשובה     

  

 הטו	 בעל מהזוג לבדוק נתחיל .דומה באופ	 מתחילות (4)$ו (1) ותשובות ,(3)-ו (2) תשובות  17.

  : יהחיוב

דוגלת בהוראת נגינה , מורה למנדולינה במכו	 ללימוד מוזיקה, גברת קלמנטי	: "(2)תשובה         

לימודי דר  של נצפה להמש  בו יינת	 חיזוק ל:  משפטהובלת |" ,לטענתה. בשיטה קבוצתית

אי	 ספק שתו  זמ	 " | " ,לולא הונהגה במכו	 שיטת הוראה פרטנית: " נמשי  לקרוא.בקבוצות

 במכו	 מונהגת שיטת לימוד פרטנית ?מה קרה ."קצר היו התלמידי מסוגלי לנג	 כהלכה

שיטת לימודי פרטנית , כלומר. צרוהתלמידי אינ מסוגלי לנג	 בצורה טובה תו  זמ	 ק

,  התשובה מתאימה למה שצפינו.אינה מביאה את התלמידי להישגי טובי תו  זמ	 קצר

  .  ונית	 לסמנה כנכונה

   .(2) היא הנכונה התשובה   
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 הטו	 בעל מהזוג לבדוק נתחיל .דומה באופ	 מתחילות (3)$ו (2) ותשובות ,(4)-ו (1) תשובות  18.

   :  יותרהחיובי

יש חולי אשר מתפתי לקחת תרופות שמטרת	 להקל על הסימפטומי של : "(2)תשובה         

החולי לוקחי תרופות שהמטרה : הובלת משפט .."וזאת על א& העובדה שה"| " מחלת

.  אבל ככל הנראה ה יודעי משהו שמנוגד להחלטה שלה,היא הקלה על הסימפטומי

מודעי לכ  שעצ : " נמשי  לקרוא.לה על הסימפטומינצפה למשהו שלילי בנוגע להק

 מתאי לאופ	 בו  ההמש  אינו."החלשת של הסימפטומי תסייע לה להתגבר על מחלת

אינו זה המש   . הקלה בסימפטומי עוזרת להחלי:קיבלנו המש  חיובי, הובלנו את המשפט

  . התשובה נפסלת.מתאי לניגוד בחלק הראשו	 של המשפט

יש חולי אשר מתפתי לקחת תרופות שמטרת	 להקל על הסימפטומי של : "(3)  תשובה      

נצפה להסבר שיית	  :הובלת משפט .."וזאת בשל העובדה שה מודעי לכ " | " מחלת

 .סיבה חיובית ללמה על החולי לקחת תרופות שנועדו להקל על הסימפטומי של מחלת

פטומי אי	 בה כדי לסייע לה להתגבר על עצ החלשת של הסימ: "נמשי  לקרוא

   .התשובה נפסלת. קיבלנו הסבר שלילי שלא מתאי למה שצפינו בשאלה." מחלת

יש חולי אשר נרתעי מלקחת תרופות שמטרת	 להקל על הסימפטומי של ": (1)תשובה   

 נצפה לסיבה למה החולי אינ :הובלת משפט.." וזאת עקב העובדה שה"| " מחלת

חוששי שעצ החלשת של הסימפטומי תגרו : "נמשי  לקרוא. קחי את התרופותלו

ולכ	 נסמ	 , ההמש  מתאי למה שצפינו." לה לקבל פחות תשומת לב מהסובבי אות

  .תשובה זו כתשובה הנכונה

  .(1) היא הנכונה התשובה       

  

ונמשי  , מה	 לבדוק נתחיל .במפלה לסנדרסו	, דומה באופ	 מתחילות (4)$ו ,(2) תשובות  19.

  :  שמדברת על מפלה לשניה)3(לבדוק את תשובה 

א יתבדו | '" יו לפני הבחירות צפה הסקר מפלה לסנדרסו	 וניצחו	 לענתבי: "(2)תשובה         

שבה	 לנוכח תוצאות הבחירות "| ." 'אוכל את כובעי, 'הצהיר הכתב הפוליטי', תוצאות הסקר

 הכתב טוע	 שא .הסקר צופה שענתבי תנצח: הובלת משפט "	הפסידה ענתבי לסנדרסו

. ולכ	 אנו מצפי שיאכל את כובעו, הסנדרסו	 ניצח. סנדרסו	 תנצח הוא יאכל את כובעו

ההמש  לא מתאי למה ". נראה כי הוא יהיה פטור מלאכול את כובעו: "נמשי  לקרוא

  . התשובה נפסלתשצפינו ולכ	

פי הסקר ענתבי $ כלומר על, אשונה זהה לזו שבתשובה הקודמתההשלמה הר: (4)       תשובה 

| .." 'אוכל את כובעי'... א לא יתבדו תוצאות הסקר".  נבדוק את המש  המשפט.תנצח

הכתב טוע	 : הובלת משפט| " ,שבה	 הפסידה סנדרסו	 לענתבי, לנוכח תוצאות הבחירות"

 .ולכ	 נצפה שיאכל את כובעוענתבי ניצחה . הפע שא ענתבי תנצח הוא יאכל את כובעו

ההמש  לא מתאי למה ". נראה כי הוא יהיה פטור מלאכול את כובעו: " נמשי  לקרוא

  .התשובה נפסלתו ,שצפינו
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', א תזכה מי מה	 בבחירות'"| " ,צפה הסקר מפלה ה	 לסנדרסו	 וה	 לענתבי... : "(3)       תשובה 

נבחרה ענתבי , שבה	, נוכח תוצאות הבחירותל " |" 'אוכל את כובעי, 'הצהיר הכתב הפוליטי

א תזכה מישהי מהשתיי התחייב הכתב לאכול : הובלת משפט| " ואילו סנדרסו	 הפסידה

נראה כי הוא יאל� לאכול : "נמשי  לקרוא. היות וענתבי ניצחה נצפה בדיוק לזה, את כובעו

   .כונהוזוהי התשובה הנ, ההשלמה האחרונה מתאימה למה שצפינו." את כובעו

  .(3)  הנכונה היאתשובהה       

         

  היגיון

  

עלינו , נתו	 משפט שבו יש סתירה בהגיו	 הפנימי. שיפו� משפטמדובר בשאלת הגיו	 מסוג   20.

ניסוח . מנת לתק	 את ההיגיו	 הפנימי$לשב� במקו המילי המודגשות מילי אחרות על

ביא לידי כ  שהוא יהיה בעל הגיו	 איזו מהאפשרויות הבאות לתיקו	 המשפט ת: "השאלה

פי התשובה בכל פע את המילי $נחלי& על. מכווינה אותנו לעבוד דר  התשובות" פנימי תקי	

  .גיו	 הפנימי במשפטיהרלוונטיות ונבדוק את הה

 הכרת חו� מבמקרי� שבה� יכול לעשות היכרות ראשונה ע אד אתה לא": )1(תשובה         

המשפט אומר שאתה יכול לעשות הכרות . גיו	 הפנימי אינו תקי	יה ה$" אותו קוד לכ	

והרי במקרי בה אתה מכיר מישהו . ראשונה ע אד רק כאשר אתה מכיר אותו קוד לכ	

  .נפסול תשובה זו.  יכול לעשות עמו הכרות ראשונהלאאתה 

 $" ה לא כברזהכרת אותו משו� שאתה יכול לעשות הכרות ראשונה ע אד ": )2(תשובה       

המשפט אומר שאתה יכול לעשות הכרות ראשונה בגלל שהכרת . ההיגיו	 הפנימי אינו תקי	

  .נפסול תשובה זו. אותו מזמ	

 $"  הכרת אותו קוד לכ	א� יכול לעשות הכרות ראשונה ע אד אי� אתה: ")3(תשובה        

ונה ע מישהו שאנחנו אכ	 לא נית	 לערו  הכרות ראש, משפט זה בעל היגיו	 פנימי תקי	

  . מכירי

     .(3) היא הנכונה התשובה       

  

   . את המסקנה הנתונהלחזקעשוי  מה יש למצוא. מחליש/שאלת הגיו	 בריא מסוג מחזק  21.

  .צבעי שמ	 נמכרי יותר מצבעי מי: תוצאה       

  . נוחי יותר לשימוש← צבעי שמ	:        מסקנה

  : את התשובותיש לבדוק       

שאומר שכמות הצבע הדרושה לציור תמונה בצבעי שמ	 גדולה יותר מובא מידע : (1)       תשובה 

למה נמכרי יותר צבעי $זהו הסבר אחר ל, מהכמות הדרושה לצייר אותה תמונה בצבעי מי

  .התשובה נפסלת . את המסקנה המקוריתמחלישמידע זה . השמ	

יש כא	 , כלומר. צבעי שמ	 יקרי יותר מצבעי מי כי מובא מידע נוס& הטוע	: (2)       תשובה 

. צבעי השמ	 נוחי יותר לשימוש את הטענה כי י�מחזק  אנו ולכ	,שלילה של הסבר אחר
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כנראה בגלל נוחות , למרות שצבעי הזמ	 יקרי יותר ה עדיי	 נמכרי יותר מצבעי מי

  .התשובה נכונה. השימוש בה

זהו הסבר נוס& . רוב החנויות אינ	 מוכרות צבעי מינוס& הטוע	 כי מובא מידע : (3)       תשובה 

  . התשובה נפסלת. את המסקנהמחלישה ולכ	 תשובה זו ,לתוצאות הניסוי

בכלי התקשורת יש פרסו לצבעי השמ	 ולא לצבעי מובא מידע נוס& הטוע	 כי : (4)       תשובה 

.  את המסקנהמחלישה ולכ	 ,ניסויתשובה זו נותנת ג היא הסבר נוס& לתוצאות ה. המי

   .התשובה נפסלת

   .(2) היא הנכונה התשובה       

  

  . שיבו� וסידור מסוג שאלת שקרנישאלת היגיו	   22.

         :תחילה נחליט מה הכללי

 שיז& תמיד דוברות אמת$נשות עי	  .א

  שיז&$ א מדברות ע מישהי מעי	אלו	 דוברות אמת$נשות נווה  .ב

 . משקרות א ה	 מדברות ע כל שאר האנשיאיל	$נשות נווה  .ג

הגרה באחד ,  יכול להיות משפט שבתיהאינואיזה מהמשפטי הבאי "ניסוח השאלה 

 אותנו שבתיה יכולה לגור באחד משני מלמד" ?אלו	$אמרה לפנינה הגרה בנוה, הישובי

ת המשפטי בדיקמכוו	 להניסוח כ	 כמו , אלו	$והיא מדברת ע פנינה שגרה בנוה, הישובי

ויש לבחו	 מקו  ,המקו בו היא מתגוררתבתיה מדברת על בתשובות  נשי לב ש.שבתשובות

וא , תאמר אמתהיא שיז& $ בעי	א בתיה תגור : אלו	 בו מתגוררת פנינה$והוזה ביחס לנ

 הנאמר בתשובות כדי להחליטלפי  הבתישב� את נטיות הדיבור של נ. שקראלו	 ת$תגור בנווה

  :או לאתכ	 יהא המצב 

  

  בתיה

  תשובהה
/ אמת (נטיית הדיבור 

  )שקר

פ "איפה מתגוררת ע

  נטיית הדיבור
   או לאיתכ	

  ייתכ	  שיז&$עי	  אמת  "שיז&$אני מעי	 ")1(

  "אלו	$ אני מנווה ")2(
כי מדברת ע (שקר 

  )אלו	$פנינה שגרה בנווה
  שיז&$עי	

מי . ייתכ�לא 

שיז& $שמתגוררת בעי	

  . אמתאומרת

וברת אמת אני ד ")3(

  "תמיד
  ייתכ	  שיז&$עי	  אמת

  "אני מצפת" )4(
כי חייבת להתגורר (שקר 

  )באחד משני הישובי
  ייתכ	  אלו	$נווה

  .(2) היא הנכונה התשובה    
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י קריאה של " נוכל להבי	 שמדובר בסתירת טענה ע.פורמלי מסוג סתירת טענהשאלת הגיו	   23.

תחילה יש   .ל& שמפרי  אי אלו משתי הטענותהתשובות מדברות על קיומו של ק, התשובות

  :להצרי	 את הטענות

 :ג על צדו האחר לא מופיע עיגול, א על אחד מצדיו של קל& לא מופיע עיגול  .א

  צד שני לא עיגול ← צד אחד לא עיגול

  צד שני עיגול ← צד אחד עיגול : כדי להיפטר מהשלילותפעולות שלילה והיפו  נשתמש ב    

 .על צדו האחר מופיע משולש,  של קל& לא מופיע משולשא על אחד מצדיו  .ב

  .צד שני משולש ←צד אחד לא משולש 

  ).צד ריבוע+ צד עיגול *(: הקל& המופיע בציור

 מעל איבר שמתקיי בטענות )+(ידי כ  שנסמ	 $על, נבדוק אילו מהטענות הקל& מפרי 

  . עבור איבר שאינו מתקיי בטענות הכלליות)–(ו , הכלליות

  צד שני עיגול ← צד אחד עיגול: ה אטענ

  .ההטענה נסתר    ⇐    –   ←   +                                   

   צד שני משולש←צד אחד לא משולש  :טענה ב      

  .   הטענה נסתרה ג היא  ⇐  –           ←                                   +    

  .ל הקל& סותר את שתי הטענות     קיומו ש

   .(3) היא הנכונה התשובה      

  

נערכו שני מחקרי ועלינו למצוא את הנתוני שעשויי  .חידת היגיו	 מסוג עריכת ניסוי  24.

 שיעור ,בפינלנד בניסוי הראשו	 נמצא כי.  נתעמק בתוצאות הניסוי.להסביר את הממצאי

, עור מחלות הכבד בקרב אלה שאינ מעשני מעשני גבוה משיבהלוקי במחלות כבד בקר

 שיעור החולי במחלות לב , בפינלנדבניסוי השני נמצא כי. עישו	 גור למחלות כבד: כלומר

, כלומר. למרות שהעישו	 מזיק ללב, בקרב מעשני שווה לשיעור בקרב מי שאינ מעשני

 מחלות כבד ככל הנראה .למרות היותו מזיק ללב, לא משפיע על הימצאות מחלות הלבהעישו	 

  .מגנות על הלב מפני מחלות

  : את שלושת הנתוני שיכולי להסביר זאתנסתכל על התשובות וננסה למצוא       

 נתו	 זה $ נזק לכבד מגדיל את הסיכו	 ללקות במחלות לב בקרב צורכי אלכוהול: )1(תשובה   

  .זו התשובה הנכונה. ייולכ	 לא יוכל להסביר את ממצאי הניסו, למסקנה שהסקנומנוגד 

  . נתו	 זה תומ  במסקנה שהגענו אליה$  אלכוהול משפר את תפקודו של שריר הלב: )2(      תשובה  

  היגד זה מהווה הסבר מדוע$  נהוג לעש	 תו  כדי שתיית אלכוהולבפינלנד: )3(תשובה        

  . אי	 הבדל בשיעור מחלות הלב במעשני ולא מעשניבפינלנד

 שמחלות, את תוצאות הניסוי הראשו	 תשובה זו מסבירה $ אלכוהול מזיק לכבד: )4(ה תשוב    

  .הכבד שכיחות יותר במעשני

   .(1) היא הנכונה התשובה  

  



 

 

 

  

  

  

 

  
  
  

]19[  

 מ"קידום בעקבוצת כל הזכויות שמורות להוצאת  ©

 

 

1-800-80-20001-800-80-2000

www.kidum.com  www.kidum.com 

  הבנת הנקרא

  

   :הקטע תמצות

  

  .כמו זה שיש לנו כפילי בכוכב אחר, אירועי לא סבירי מתרחשי ביקו :הראשונ פסקה

  

 לראות רק חלק מהיקו וזה היקו שלנואנחנו יכולי :שנייה פסקה.  

  

  .לאט לאט נצליח לראות ג מה שמחו� ליקו הנצפה שלנו: תשלישי פסקה

  

  ."רב יקו"המושג   :תרביעי פסקה

  

 נכונות לגבי תמונת העול המקובלת על אינ�אנו נשאלי איזה קביעות  .ממוקדת שאלה  25.

 : נקרא את הפסקה הראשונה, ל השאלהעל מנת לענות ע). שורה שלישית(מדעני רבי

, במרחב אי	 סופי. ")6(שורה ..." והחומר מפוזר בו באופ	 אחיד כמעט, המרחב הוא אי	 סופי"

ג מספר . "... )7(שורה .." אפילו אירועי שסבירות זעומה ביותר חייבי להתרחש אי ש

 התשובות המופיעותנפסול את כל . )8(שורה ..." כוכבי הלכת המיושבי הוא אי	 סופי

  .בפסקה

   .(1) היאהתשובה הנכונה         

  

נקרא את . )7(שורה " אירועי שסבירות זעומה ביותר" היגד נשאלנו על ה .ממוקדת שאלה  26.

במרחב אינסופי אפילו אירועי שסבירות זעומה ביותר חייבי להתרחש אי : "השורה

, כבי לכת שעליה נמצא תושב הנראה כמו אלא אינסו& כו, יש לא רק כוכב לכת אחד... ש

   ." נושא את שמ  וזוכר את זיכרונותי 

   .(4) היאהתשובה הנכונה         

  

על הטענה כי יקומיה של הכפילי שלנו שווי בגודל לגודל של נשאלנו  .ממוקדת שאלה  27.

 השנייה על מנת נקרא את הפסקה', יקו'היות ואנו נשאלי על המושג . 14$15שורות , יקומנו

נפח האופק הקוסמי 'שיש המכני אותו , היקו הנצפה: "... 'היקו שלנו'להבי	 מה הוא 

מכיוו	 שעל אודות יקו פיזיקלי שמעבר לגבולות היקו הנצפה אי	 אנו יכולי לדעת . 'שלנו

וה על כ	 א גודל היקומי של כפילנו שו...". מקובל לקרוא ליקו הנצפה היקו שלנו, דבר

  .לשלנו נוכל לומר כי נפח האופק הקוסמי שלה זהה בגודלו לנפח האופק הקוסמי שלנו

  .(1) היא הנכונה התשובה        
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שורות . ( המקבילה של הגעת	 של אניות אל מעבר לקו האופקנשאלנו לגבי. ממוקדת שאלה  28.

 תצפית אחרת או א  היינו יכולי לראות אילו עברנו לנקודת: "ות נקרא את השור.)20-21

ההקבלה להגעת " כפי שאנשי מחכי לאניות המגיעות מעבר לאופק, אילו פשוט חיכינו

התשובה נמצאת . השאלה היא למה עלינו לחכות. לחכותהאניות לפי משפט זה היא לפעולה 

הזמ	 החול& מאפשר לאור ממקו מרוחק יותר להגיע ): "...21-22שורה (, בשורות לאחר מכ	

כי ממשפטי אלו מביני ".  סביבנו אינסו& ההול  ומתגלה לעינינו בהדרגהאפוא יש. אלינו

  עלינו לחכות לאור שיגיע ממקו מרוחק יותר

   .(2) היאהתשובה הנכונה         

  

זהו ג מעמד של : " נקרא את השורה.21 הגופי שבשורה נשאלנו על .ממוקדת שאלה  29.

 אנחנו כבר יודעי שמה שנמצא מעבר לאופק ".הגופי המצויי מעבר לאופק הקוסמי

  :נעבור על התשובות. 'היקו שלנו': הקוסמי זה מה שנמצא מחו� למה שהקטע הגדיר

    . ולכ	 זו אינה התשובה הנכונה, רלוונטי עבור היקו שלנו$כוח הכבידה: (1) תשובה       

 שלנו ואנחנו מחפשי מה  היקו הנצפה הוא היקו$כוכבי לכת ביקו הנצפה :(2) תשובה      

  .  שנמצא מחו� ליקו שלנו

,  אכ	 כוכבי לכת אלו נמצאי מחו� ליקו שלנו$ כוכבי לכת ביקו מקביל משלנו: (3) תשובה      

  .זו התשובה הנכונה. ועל כ	 מעבר לאופק הקוסמי

  .לת בוודאי נמצא ביקו שלנו ועל כ	 תשובה זו נפס$כדור האר� שלנו: (4) תשובה       

  . (3) היאהתשובה הנכונה        

  

הקביעה מופיעה  . למה לא נזכה לראות את הכפילי שלנונשאלנו על הסיבה . כללית שאלה  30.

, סביר להניח שכולנו נמות לפני שיגלו כפילי לעינינו: ")24(שורה . בתחילת הפסקה האחרונה

.." י משוכללי מספיקאבל עקרונית צאצאיה של צאצאינו יוכלו לצפות בה בטלסקופ

נחזור לקטע . כלומר הסיבה שאי	 אנו יכולי לראות את כפילנו היא המגבלות של הטלסקופ

הדג : " )3(בשורה ). לכ	 מדובר בשאלה כללית(כדי לראות מה	 המגבלות של הטלסקופ 

הקוסמולוגי המקובל מנבא כי יש ל  כפיל הנמצא אי ש בי	 כדור האר� ובי	 גלקסיות 

הגופי הרחוקי ביותר : "10בנוס& בשורה ."  מטרי28 בחזקת 10 בחזקת 10ק	 שמרח

על כ	 ...".  מיליארדי שנות אור14שאנחנו יכולי לראות בתצפיותינו נמצאי במרחק של 

אנחנו מביני שככל הנראה המרחק שאנחנו צריכי להגיע אליו כדי לראות כפילי הוא גדול 

  .רמיליארדי שנות או $14יותר מ

   .(3) היאהתשובה הנכונה        
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   פרק ראשון-חשיבה כמותית 
  

מספר 

  השאלה
1 2 3 4  5  6 7 8 9 10 11  12  13 14 15 16 17  18  19  20  21 22 23 24 25 

התשובה 
  הנכונה

3  3  1  4  4  2  1  4  1  2  2  3  4  3  1  4  2  4  2  3  1  3  1  2  3  

הצלחה שלכ� ולקבל תחקור ופילוח של אחוזי ה, "תחקור מבחני�"את תשובותיכ� למבח	 זה תוכלו להזי	 למערכת *

  .בנושאי� השוני�

  

  

  

   . שאלת שלמי� העוסקת בחלוקה  1.

 תשובות 3נפסול . נובע  שיש לעבוד ע� התשובות" ?…לאיזה מהמספרי� הבאי�"שאלה מה  

3� וכפל ב, 2� באמצעות הפעולות כפל ב5נית	 להגיע אליה	 מהמספר  כ�ידי כ� שנראה ש�על .  

5 :)1( תשובה   3 15⋅   .התשובה נפסלת. =

5 :)2( תשובה   2 2 20⋅ ⋅   .התשובה נפסלת. =

5 :)3( תשובה   2 2 20⋅ ⋅ �  ו = 5 2 3 30⋅ ⋅ =   

  . ולכ	 לא נצליח לפסול תשובה זו  

5 :)4( תשובה   2 3 30⋅ ⋅   .התשובה נפסלת. =

הוא המספר היחיד  25 :פי סימני חלוקה�על נית	 לפתור באופ	 נוס"  

ידי �ולכ	 לא ייתכ	 שנגיע אליו על, 3� או ב 2�בתשובות שלא מתחלק ב

  . הכפלה של מספר של� במספרי� אלו

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

  

  .שאלת גיאומטריה העוסקת בשטחי�  2.

נית	 מכ� , מ" ס2 =רדיוס המעגל הגדול = קוטר המעגל הקט	  :נסמ	 בסרטוט את הנתו	  

  .)מחצית מקוטר המעגל (מ" ס1= להסיק כי רדיוס המעגל הקט	 

נגדיר במילי� .  שאי	 נוסחה למציאתוכזה, "מוזר"הינו שטח אותו יש למצוא  כהההשטח ה  

נכתוב את הנוסחאות  . שטח מעגל גדול פחות שטח מעגל קט	:כיצד נית	 להגיע לשטח זה

  : למציאת השטח

2 = הכההטח הש   2R rπ − π.  

  : נציב ונפתור .נתוני� לנו גדלי הרדיוסי� להצבה בנוסחה  

 2 2 2 2R r 2 1 4 3ππ − π = π ⋅ − π⋅ = π − π =  

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

    

1 1

2
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    .שאלת סיפור אלגברי  3.

נתחיל מתשובה . x נית	 להציב תשובות במקו� xמאחר ושואלי� על ערכו של נעל� ספציפי   

  .להצבה ונוחהבגודלה אמצעית 

 את 10�כאשר מוסיפי� ל. 14 מתקבל המספר 4 את המספר 10�כאשר מוסיפי� ל :)1( תשובה  

מכיוו	 .  ולכ	 התשובה מתאימה7� מ2 גדול פי 14אכ	 . 7 מתקבל המספר (3−) המספר

  .  אי	 צור� לבדוק תשובות נוספות, שהתשובה מקיימת את כל תנאי השאלה

):  לבנות את המשוואה ג�נית	    )( )x  4  2 x 3+ = ⋅ + −  

   .(1)התשובה הנכונה היא   

  

  . שאלת גיאומטריה מופשטת  4.

   . מהנתו	בהכרח ת נובעבשאלה מבקשי� לדעת איזו מ	 התשובות  

   .ת צלעות וזוויו-בתשובות גורמי� המופיעי� להנתונה קשר בי	 משוואת השטחי� נרצה ל  

 : לפי נוסחת שטח משולש ,כלומר. ' שטח משולש ב= ' שטח משולש א: הנתו	
a h x H

2 2

⋅ ⋅
= .  

  

a: א� נפשט את המשוואה נקבל   h x H⋅ = ⋅ .   

ג� לא נית	 להסיק כי הצלע . ממשוואה זו לא נית	 לדעת דבר לגבי אורכי הצלעות במשולשי�  

a שווה לצלע x) ו(1)ת נפסול את תשובו). מאחר והגבהי� יכולי� להיות שוני� �(2) .  

כדי להוכיח . המשולשי� דומי� זה לזה הזוויות של המשולשי� יהיו שוות א�  :)3( תשובה  

מכיוו	 . דמיו	 משולשי� ישנו צור� ביחס קבוע בי	 כל שלושה צמדי צלעות של המשולשי�

  . (3)נפסול את תשובה . אי	 דר� לדעת שהמשולשי� דומי�, את יחסי הצלעותלדעת נית	 לא ש

  .התשובותמ כל אחת פוסלא� ,   המקיי� את הנתוני�סרטוטת	 לפתור שאלה זו על ידי ני  

A

C

B
2

4D

FE
4

2

  
  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

  . שאלת תנועה  5.

  ,X = 1 נציב .  נית	 להציב מספרי� נוחי� במקו� הנעלמי�,מאחר והשאלה כולה בנעלמי�  

  Y = 2 . הכולשעבר אבישייש למצוא את המרחק �בס .  
    

  דר� = זמ	 × מהירות  	זמ  מהירות  

  X  1 1 1במהירות 

  Y  2 2  4במהירות 
    

  . 5 = 1 + 4כלומר בס� הכול המרחק שעבר אבישי הוא   
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5�ונפסול כל תשובה שערכה שונה מ, X = 1 ,Y = 2נציב בתשובות  .  

+X  Y  1  2  3 :)1( תשובה   = +   .התשובה נפסלת. =
) :)2( תשובה   ) ( )2 X Y 2 1 2 6+ = +   . התשובה נפסלת. =

2 :)3( תשובה   2(X Y) (1 2) 9+ = +   . התשובה נפסלת. =

  .(4)התשובה הנכונה היא   

 
 המייצגת • �נחפש את המקו� בתרשי� בו לראשונה ה. נתרג� את השאלה למונחי התרשי�  6.

פע� אירוע זה קורה ב. 'המייצג את המחנה של משלחת א×   -תהיה גבוהה מה' את משלחת ב

6�הראשונה בסיו� היו� ה .   

  .(2)התשובה הנכונה היא    

  

�וה • � בכ� שהתתבטא בגר"בניית מחנה באותו גובה . נתרג� את השאלה למונחי התרשי�  7.  × 

 באיזה יו� זה ולא,  זה קורהכמה פעמי� לב ששואלי� יש לשי�. קו� בדיוקייסומנו באותו מ

  .ר פע� אחתכלומ, זה קורה ביו� הרביעי בלבד. קורה

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

בסרגל הסמו� לתרשי� המרכזי מופיע טיפוס בערפל . נתרג� את השאלה למונחי התרשי�  8.

מחפשי� טווח גבהי� בו שני .  באפורי�הצבועמצד ימי	 הטיפוס בערפל מסומ	 בחלקי� 

 ועד גובה 7,700המקו� היחיד בו זה קורה הוא החל מגובה .  במקבילהסרגלי� צבועי� באפור

  .(4)התשובה הנכונה היא  .7,750

  
� בסו" היו� השני הוא מיקו� ה' הגובה של משלחת ב. נתרג� את השאלה למונחי התרשי�  9. • 

כלומר בסו" היו� השני המשלחת . 2שבו כתוב ) המייצג את הימי�(  בציר האופקיהאזורמעל 

ה� טיפסו ) מסומ	 בריבוע שחור(מטר  6,000מאחר וה� התחילו בגובה . 6,600הייתה בגובה 

  . מטר600בס� הכול 

  .(1)התשובה הנכונה היא    

  

  . שוויו	 המשלבת עקרונות של מספרי� שלמי� וער� מוחלט�שאלת אי  10.

) קט	 מאפס או גדול מאפס (aמקריאת התשובות נית	 להבי	 כי השאלה עוסקת בסימ	 של   

נית	 להסיק , וג� הבסיס זהה,  האגפי�מאחר והחזקה זהה בשני. nשל ת הזוגיות וובתכונ

אג" ימי	 תמיד . חיובי והשני שלילי יהיהכלומר אחד האגפי� . סימ	ה הוא השוני ביניה�ש

רק כאשר  שלילי na. ולכ	 נבדוק מתי הביטוי באג" שמאל  שלילי, חיובי בגלל הער� המוחלט

  . זוגית�  איn  שלילי והחזקהa הבסיס

ידי מציאת הצבה שמקיימת את הנתוני� ופסילת תשובות � על ג�נית	 לפתור שאלה זו  

(4)� ו(3), (1)  נית	 לפסול את תשובות. a = −1 ,n = 1 נציב .באמצעותה.      

  .(2)התשובה הנכונה היא   
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  . שאלת גיאומטריה אנליטית  11.

 צמד א� מתקבל. תונותיש לסרטט בכל תשובה את צמד הנקודות הנמכיוו	 שלא נתו	 סרטוט   

�נקודות שהישר העבר דרכו מקביל לציר הx ,זו התשובה הנכונה.  

  . התשובה נפסלת, מתקבל ישר אלכסוני :)1( תשובה  

�הקו מקביל לציר ה :)2( תשובה  xהתשובה מתאימה 	לבדוק תשובות נוספות.  ולכ �צור 	אי.  

� כי ערכי ה לפתור לפי העיקרו	 האומר נית	 ג�  yהמקביל לציר הנקודות על ישר של כל ה �x   

� נחפש תשובה אשר בה ערכי ה, כלומר. ה� זהי�y של הנקודות זהי�  .  

  .(2)התשובה הנכונה היא    

  

  .  העוסקת ביחסי� גיאומטריי�שאלה  12.

  . את היחס בי	 הצלעות שלה�יש למצוא ו, בשאלה נתו	 היחס בי	 היקפי שני ריבועי�  

הריבועי� היקפי יחס  נתו	 כי .  ליחס ההיקפי�שווה	 יחס הצלעות  ולכ,מדובר בצורות דומות  

     .יחס הצלעותולכ	 זהו ג�  2הוא 

  .(3)התשובה הנכונה היא    

 

  . שאלת מספרי� שלמי�  13.

  . a = 2 ,b = 1נציב  .פתור על ידי הצבת מספרי� המקיימי� את הנתוני� ופסילת תשובותנ  

 :נקבל ש
a 2

2
b 1
=   :כעת נבדוק את התשובות .הנתו	הצבה זו מקיימת את  . =

aכי , נפסלת :)1( תשובה   b 2 1 1− = − 1�קט	 מער�  ולא =.  

aכי , נפסלת :)2( תשובה   b 2 1 1− = − 1�קט	 מער�  ולא =.  

כי , נפסלת :)3( תשובה  
b 1

a 2
1�גדול מער�  ולא =.  

א� . אלגבריי�נית	 לפתור ג� לפי עקרונות   
a

b
� של� חיובי הרי ש 

b

a
הוא שבר  ההופכי לו 

  .חיובי בהכרח

  .(4)התשובה הנכונה היא    

  

  . שאלת הסתברות במבנה של השוואה כמותית  14.

:  מה יותר גדוליש למצוא. � יותר כדורי� שחורי� מכדורי� לבני�לפי המידע הנוס" ישנ  

או היחס בי	 ההסתברות להוציא כדור שחור , היחס בי	 מספר הכדורי� השחורי� ללבני�

  . ולהוציא כדור לב	

 מאורע זהה לגודלו היחסי של המאורע להתרחשותנית	 לפתור לפי העיקרו	 שההסתברות   

  .והטורי� שווי�, הסתברויות זהה ליחס בי	 גדלי הקבוצותי	 ההיחס ב, לכ	. הכול�מתו� הס�

נציב מספרי� נוחי� ונבדוק . נית	 לפתור בעזרת הצבהנעלמי� מופיעי� שאלה מאחר וב   

� וB = 2נציב . עבור�W = 1 .  
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  . 2 : 1 מתקבל היחס : 'בטור א

ניעזר . כדור לב	 נחשב את ההסתברות להוציא כדור שחור ואת ההסתברות להוציא: 'בטור ב  

כל האפשרויות � ס�חלקיהאפשרויות הרצויות  = הסתברותלפיה הבנוסחת ההסתברות 

  . )סיכוי= (הקיימות 

 הואהסיכוי .  3 �המצוי . 2 �הרצוי : כדור שחור  
2

3
 .  

הוא הסיכוי . 3 �המצוי . 1 � הרצוי : כדור לב	  
1

3
 .  

היחס   
2 1

:
3 3

  . ולכ	 הטורי� שווי�, 2 : 1 זהה ליחס 

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

  

  . שאלת גיאומטריה במבנה של השוואה כמותית  15.

    .  לסכו� הצלעות בכל אחד מהטורי�היק"נתרג� . איזה היק" גדול יותרהשאלה היא   

  .הצלע השלישית + a + a :'טור ב.  הצלע השלישית + a + a :'טור א  

אי� השינוי בזווית ישפיע על רק עלינו לבחו	 , מכיוו	 ששתי הצלעות בשני המשולשי� שוות  

ולכ	 ,  הצלע שמול הזווית תגדל ג� כ	90� ל50�כאשר נגדיל את הזווית מ. הצלע השלישית

  . 'גדול מהיק" המשולש בטור ב' היק" המשולש בטור א

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

  

  .  במבנה של השוואה כמותיתשאלת שלמי� העוסקת בתכונת הזוגיות  16.

 תאי זוגייניב תוצאה � של מספרי� שלמי� מסכו: לפי עקרונות הזוגיות של מספרי� שלמי�  

זה יקרה ,  מספרי� שלמי�4במקרה של . זוגי-זוגיי� הוא אי�  המחוברי� האיכאשר מספר

 שני 1זוגיי� הוא �א� מספר המספרי� האי. 3 או 1זוגיי� הוא � ר המחוברי� האיכאשר מספ

   . (4)ולכ	 התשובה היא , יותר גדול' טור ב 3זוגיי� הוא �וא� מספר האי, הטורי� שווי�

   . תשובות3ופסילת , נית	 לפתור ג� על ידי הצבת מספרי� שמקיימי� את הנתו	  

. יותר גדול' כלומר טור ב.  מספרי� אי זוגיי�3ויש , 5א הסכו� הו. 2 ,1 ,1 ,1: הציבלנית	   

.  גדולתמיד יותר' טור בתבח	 הא� להציב הצבה חכמה שיש כעת . 3� ו1נפסול את תשובות 

כלומר הטורי� . זוגי יחיד�יויש מספר א, 7הסכו� הוא . 2 ,2 ,2 ,1: נציב רק מספר אי זוגי אחד

  . 2נפסול את תשובה . שווי�

 .(4)ונה היא התשובה הנכ  

  רצוי 
 מצוי 
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  .  במבנה של השוואה כמותיתשאלת גיאומטריה העוסקת בנפחי�  17.

  במידע הנוס" נתו	 גובהו של גליל גדול.נוסחאות הנפחהשתמש ב לונית	אי	 צור� לסרטט   

נפח =  נפח גליל קט	 ,כלומר.  גלילי� שווי� בנפח�15�כמו כ	 נתו	 כי הוא מתחלק ל .ורדיוסו

  :נחשב את נפח הגליל הגדול לפי הנוסחה. 15חלקי הגליל הגדול 

2 : נפח גליל גדולכלומר.  הגובהxשטח בסיסו = נפח גליל    2r h 3 5 9 5 45π ⋅ = π⋅ ⋅ = π ⋅ ⋅ = π .  

 :נפח גליל קט	 יהיה  
45

3
15

π
= π . יותר גדולנותר לקבוע מי � 3π 8 או .π גדול מ� 3π ולכ	 3

8� גדול ג� מולכ	 9�נפח הגליל גדול מ. 9�גדול מ  .    

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

  .  במבנה של השוואה כמותיתשאלת אלגברה העוסקת בציר המספרי�  18.

� וaמהמידע הנוס" נית	 להסיק כי   bפס מלבד א יכולי� להיות מכל תחו� על ציר המספרי� :

. תחיל מהצבה פשוטה המקיימת את הנתוני�נ. שברי� או שלמי�, שליליי�, חיוביי�

aא� b 1= a  אז= 2b< .שווה ל' בהצבה זו טור א��שווה ל'  וטור ב1
1

2
,  יותרגדול' טור א. 

טור שבה כלומר , מצב שונה למצוא הצבה שתראה יש כעת .(3)�ו (2) נפסול את תשובות נית	

aציב ית	 להנ. השבר יקט	' של השבר בטור א  bא� נגדיל את המכנה. קט	 יותר' א 1= ,

b aעדיי	 מתקיי� ש . =10 2b< שווה ל' אבל עכשיו הביטוי בטור א�
1

10
'  והביטוי בטור ב

� שווה ל
1

2
  .  הצבות שונות2�ב קיבלנו שתי תשובות סותרות .גדול יותר'  טור בבמצב זה. 

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

  . שאלת גיאומטריה במבנה של השוואה כמותית  19.

  

מכיוו	 שנית	 לצייר את המשולש קהה , שנשי� לב שהסרטוט המתאי� לשאלה זו הוא גמי  

עלינו לבדוק מה . נית	 לסרטט ביותר מדר� אחת את הנתוני� .הזווית בכמה אופני� שוני�

א� נצייר משולש שאחת מצלעותיו . קוטר המעגל או הצלע שמול הזווית הקהה,  יותרגדול

 - קוטר שווה לשכ	 זווית היקפית הנשענת על, היא קוטר המעגל יתקבל משולש ישר זווית
o90 . שהצלע שמול הזווית היא מיתר השונה " נזיז"כדי להגדיל  את הזווית �את הסרטוט כ

  .הקוטר הוא המיתר הגדול ביותר ולכ	 גדול מאור� צלע המשולש. מהקוטר

α

α > 90°°°° ב'א'

  
  .(2)התשובה הנכונה היא    
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  .תו מומצאמשוואה ע� פעולותשאלת   20.
((a)#)$ המשוואה לתרג� אתיש    #($(a))=בצע יש לבאג" שמאל קוד� .  לפי תיאור הפעולות

�הפעולת את $ :)a+2 (ורק אז את ה �# : 2(a a)2קבל מת. (  קוד� את יש לבצע באג" ימי	 .+(2

a)2:#פעולת  2aקבל מת ).a+2( : $ורק אז את פעולת (  : את המשוואהנית	 לפתור כעת . +2

2 21 1 2
a 2 4a a a 2 (a 2)

2 2 4

−
− = ⇐ − = ⇐ − = = ⇐ + = + .  

 תשובה ולבדוק איזו, aבמקו�  (4) ותשובה (1)תשובה , הנוחותנית	 ג� להציב את התשובות   

   .מקיימת את המשוואה שבנתו	 או הא� נית	 לפסול תשובות אלה

  .(3) היא התשובה הנכונה  

  

  . י�טווחהעוסק בסיפור אלגברי   21.

  . 'של הכבשי� שקפצו לשדה בכמות המינימאלית והמקסימאלית  למצוא את היש  

המקסימו� אינו מסייע במציאת " לפחות חצי מה	 קפצו מעל גדר"הנתו	  :מקסימו�מצב   

נתו	 זה  מ." היו שחורות3לפחות , מהכבשי� שנשארו"ולכ	 נסתכל על הנתו	 ,  שדהשעברו

 11 כלומר המקסימו� של כבשי� שעברו הוא ,פחותכל ה כבשי� ל3נשארו ' נובע שבשדה א

(4)� ו(3)נפסול את תשובות . וייתכ	 שכול	 שחורות .  

 7 יש לפחות' נית	 להסיק שבשדה ב" לפחות חצי מה	 קפצו מעל גדר"מהנתו	  : מינימו�מצב   

יכול להיות שכל הכבשי� השחורות נשארו . ותא� אי	 לנו דר� לדעת כמה מה	 שחור, כבשי�

  .0 הוא' שחורות בשדה ב ולכ	 המינימו� של כבשי� . 'בשדה א

  .(1)התשובה הנכונה היא 

  

  . שאלת ממוצע  22.

הכמות . אחד האיברי� האפשרי של גדול ביותרהער� ה את ויש למצוא,  הממוצענתו	  

ככל תרד כמות נמוכה י� שאר החודשב של גש� בחודש דצמבר תתקבל כאשר מרביתה

הנותרי�  החודשי�  5�ולכ	 נניח שב, יוני נתו	�הממוצע עבור חודשי� ינואר.  של גש�האפשר

נוסחת חשב את כמות הגשמי� של חודש דצמבר לפי אפשר ל .מ גש� בחודש" מ0ירדו 

: ממוצע משוקללה
6 150 5 0 1 x

100
12

⋅ + ⋅ + ⋅
= ⇐ x 1200 900 300 6 150 x 100 12= − = ⇐ ⋅ + = ⋅ .  

  .(3)התשובה הנכונה היא 

  

  . חלוקההעוסקת בשאלת שלמי�   23.

 שאלה זונית	 לפתור . מכוו	 לעבודה בפסילת תשובות" …מה בהכרח"ניסוח השאלה המבקש   

�ידי מציאת מספר להצבה ב�עלxהמספר .  בעזרתו שמקיי� את הנתוני� ופסילת תשובות

x הואהראשו	 שמקיי� את הנתו	  x.  בלבד4� ו2, 1השוני� ה�  ומחלקיש =4 = 4 = 2.  

(4)� ו(3)תשובות נית	 לפסול את  .3�א� לא מתחלק ב, ראשוני וזוגי, של�הוא מספר  2 .

xהמספר הבא שמקיי� את הנתו	 הוא  9 .בדבל 9�ו, 3 ,1 השוני� ה�  ומחלקיש =9 3= 

  .(1)התשובה הנכונה היא  .(2) את תשובהנפסול . אינו זוגיש מספר ראשוני וזהו
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  . יחסי צלעותב ת גיאומטריה העוסקתשאל  24.

 2הער�. משולש שאי	 לגביו נתוני� ,AEG היחס בי	 שתי צלעות במשולש מבוקשבשאלה   

 הוא יחידת 2שבו , לחפש משולש ישר זווית ושווה שוקיי�שיש מרמז בות המופיע בתשו

כוללות את יש לבדוק איזה צורות נוספות . היחס שמייצגת את היתר בשלשה הפיתגורית

   AECמשולשי� . ובעזרת צורות אלה למצוא את ער� הגדלי�, גדלי� המבוקשי� בשאלהה

� וAFC45°משולשי� אלה ישנה זווית השווה בכל אחד מ. גדלי� הדרושי� כוללי� את ה 

ידי חוצי הזוויות � הנוצרת על22.5° זווית השווה ובנוס",  בריבועACידי אלכסו	 �שנוצרת על

  .  שני משולשי� בעלי שתי זוויות שוות הינ� משולשי� דומי�.המתוארי� בשאלה

יחס שהרי , שותפת לשני המשולשי� מACמכיוו	 שצלע . כעת יש למצוא את יחס הדמיו	  

כי (הינו ישר זווית  AEFמשולש , כלומר. AE= AF כי ג� נית	 להסיק מכא	 ו, 1 : 1 הדמיו	 הינו

oAFE לכ	, וכ	 הוא משולש שווה שוקיי�) 90° השווה Aמכיל את זווית  AEF 45= =� היחס . �

בי	 היתר לניצב בכל משולש מסוג זה קבוע והוא 
2

1
.    

45°°°°

45°°°°
B

B

G

C

DE

F

B

B C

DE

F
O

O

  

 המחלקות  מדויק ולהשתמש בבניות עזרסרטוטפתרו	 אלטרנטיבי הוא להסתמ� על כ� שה  

 הוא משולש המתקבל מחלוקת AGEנית	 לראות כי . את הסרטוט המקורי לצורות משנה

  . וישר זוויתשוקיי�לכ	 הוא משולש שווה , ו אלכסוניידי�על AFOEריבוע 

  .(2)היא התשובה הנכונה 

  

  

  . שאלת ער� ביטוי באלגברה  25.

 ולא נית	 להציב ,נית	 לפתור אותה רק בעזרת כלי� אלגבריי�, מאחר ואי	 נעלמי� בשאלה  

  :לקבלת את הגור� המשות" הגדול ביותר במונה יש  להוציא. מספרי�

  

2 2
7 6 6 63 3 ) 3 (3 1) 3 2

2 2

   − − ⋅
= =      

    2

2

6 2 6 2 12(3 ) 3 3⋅ 
= = =  

 
  

  .(3)התשובה הנכונה היא 
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  שני פרק -חשיבה כמותית 
  

מספר 
 השאלה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 1314151617 18 19 20 2122232425

התשובה 
 2 1 1 1 1 4 1 4 3 3 4 2 3 4 3 1 3 3 4 2 2 4 3 2 3 הנכונה

לחה שלכם ולקבל תחקור ופילוח של אחוזי ההצ, "תחקור מבחנים"את תשובותיכם למבחן זה תוכלו להזין למערכת *

  .בנושאים השונים
  

  

  

  . שאלת גיאומטריה בהשוואה כמותית  1.

, אם זווית הראש במשולש שווה שוקיים גדולהיש לקבוע ה  

 ניתן מסכום זוויות במשולש המודגש. o60-קטנה או שווה ל

 הוא ABCולש  ולכן משo60 הוא Cלהסיק כי גודלה של זווית 

    .o60צלעות וגודל זווית הראש הוא גם - משולש שווה

   .(3)התשובה הנכונה היא   

  

  

  .  בהשוואה כמותיתשאלת הספק עם טווחים  2.

200 חודשים הוא 6-לי שהמפעל ייצר באמספר המכוניות המינימ   6 1, 200⋅ הזמן , כלומר. =

  .   חודשים6- מכוניות קטן מ1,000ייצר הדרוש למפעל ל

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

  

  .שאלת גיאומטריה בהשוואה כמותית  3.

. את יחסי הגדלים בין השטח המקווקו לשטח הכההיש למצוא   

היחס בין שטחי הגזרות נובע מהיחס בין הזוויות המרכזיות 

וויות שז, שווה שוקיים ידוע כי הרדיוסים מייצרים משולש. שלהן

ולכן זווית הראש היא , o30הבסיס שלו הן 
o o o o180 30 30 120− − זוהי גם הזווית המרכזית של השטח . =

הזווית המרכזית של השטח הכהה היא הזווית . המקווקו

  . o60 לכן גודלה, 180°-ל  זווית זוהמשלימה

לכן השטח ,  מזאת של השטח הכהה2 של השטח המקווקו גדולה פי הזווית המרכזית  

קבל מת 2 את השטח המקווקו פי מחלקיםכאשר , כלומר.   מהשטח הכהה2המקווקו גדול פי 

  . שטח השווה לשטח הכהה

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

A

B C60°30°

α

O
30°

30°

60°120°
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  .  בהשוואה כמותיתמערכת משוואות  4.

לא ניתן למצוא את ערכם ,  מידע נוסף לגביהםולא נתון, מכיוון שיש יותר נעלמים ממשוואות  

  . של הנעלמים

  .(4)התשובה הנכונה היא   

 
  . בהשוואה כמותיתשוויון המשלבת עקרונות ערך מוחלט-שאלת אי  5.

ידי הצבת -נבדוק כל אחת מהאפשרויות על. חיובי או שווה לאפס,  שליליxאם ה יש לקבוע  

.  ולכן הצבה זו בלתי אפשרית1 > 2הנוסף   מתקבל במידע x = 1כאשר מציבים . מספרים

כאשר .  ולכן הצבה זו בלתי אפשרית>0  1 במידע הנוסף  מתקבלx = 0כאשר מציבים 
xמציבים  ( 1)= היחידה שמקיימת האפשרות  היא x-הצבת מספר שלילי ב .>1  0-מתקבל ש−

    . 0- קטן מx ולכן תוניםאת הנ

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

  .שאלת גיאומטריה בהשוואה כמותית  6.

סרטוט מכיוון שלא נאמר שהמשושים שווי צלעות יש לחשוד ב  

 ונבחין שמלבד שני ,נגדיר את כל הצורות המופיעות בסרטוט. גמישכ

צלע של כל אחד ממשושים ישנם בסרטוט משולשים הנוצרים 

בכל .  חלקי צלעות של המשושה החיצוני2-ו, נימיהמשושה הפ

   :משולש מתקיים המשפט

ולכן בכל משולש צלעו של המשושה הפנימי , תישיסכום אורכי שתי צלעות גדול מהצלע השל  

מכיוון שתמיד שצלעו של המשושה . קטנה מסכום חלקי הצלעות של המשושה החיצוני

  .קטן יותר) כום הצלעותהשווה לס(הרי שגם היקפו , הפנימי קטנה יותר

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

   .שאלת אותיות וספרות  7.

.  לגלות את ערך הספרות כדי שנוכל לחשב את סכומןויש, הוחלפו באותיותהספרות בשאלה   

: המקיימת, Bספרה את מחפשים .  ספרת האחדות של הגורמים במכפלה ובתוצאהנבחן את

B B 9⋅ B, מרכלו. = A3:  ונקבלBנציב את . =3 3 39⋅ ולכן , 13 הוא A3המספר , כלומר. =

A 1=. A B 1 3 4+ = + =.  

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

  .שאלת הספק  8.

 בשעה  פועלים3- מיותרוזים  תפ60 פועלים קוטפים 5-מהמשוואה הנתונה ניתן להסיק ש  

 תפוזים 30ולכן כל פועל קוטף ,  תפוזים בשעה60 הפועלים הנוספים קוטפים 2כלומר . אחת

   .בשעה

  .(3)התשובה הנכונה היא   
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  .שאלת גיאומטריה העוסקת בזוויות  9.
 היא αזווית . β נוכל למצוא גם את αכן אם נמצא את  ולα + 55זווית  מורכבת מβזווית   

100. זווית המשלימה לזווית שטוחה 55 180+ + α = ⇐  
  25α β 55:וכעת נחשב את . = 55 25 80β = + α = + 25לכן . = 80 105α +β = + =.  

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

 
  . שאלת ציר המספרים  10.

 שמקיימת yנחפש הצבה של . yאת התחום בו נמצא יש למצוא התשובות ניתן לראות ש לפי  

נתחיל . מספרים לפי התחומים הנתוניםנציב .  ונפסול לפיה תשובות,את התנאים בשאלה
yעבור  .  שלילי y בה נתון כי 1מתשובה  1= 2 הנתון מתקיים כי  − x 2− < ניתן כעת .  אפשרי>

  .(1)התשובה הנכונה היא  .(4)- ו(3), (2)ת לפסול את תשובו

    

  

  . מימד-שאלת גיאומטריה חד  11.

משיק גם כ וצלע במשולשמשמש כ שAB את אורך הקטע יש למצוא  

 נקשר בין.  וכן גודל רדיוס המעגל,נתון שטחו של המשולש. למעגל

AB בניית עזר נעביר. רדיוס המעגל -נתון לבין ה המבוקש בשאלה 

 ,o90בנקודת ההשקה נוצרת זווית של . של רדיוס לנקודת ההשקה

.  כעת נוכל להשתמש בנתון השטח. ABא גובה לצלע ולכן הרדיוס הו

שטח משולש 
AB h AOB

2
⋅

=   ידוע כי הגובה שווה לרדיוס המעגל∆

נציב בנוסחה . ר" סמ3 וכן ששטח המשולש הוא )מ" ס2 -כלומר (

: ונקבל
AB 2AB 3 3

2
⋅

= ⇐ =.  

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

  

 שההפרש , זוג כיווניםמופיעלמצוא באילו מהתשובות יש . חי התרשיםנתרגם את הנתון למונ  12.

,  יש לבדוק בכל תשובה את הציר בשושנת הרוחות.בין עוצמת הרוח ביניהם הוא הגדול ביותר

ואת הערך שמופיע על המעגל שבו נמצאת הנקודה שמסמנת את  ,שמייצג את כיוון הרוח

  :  נבחן את התשובות. שכיחות הרוח באותו כיוון

  .5 ולכן ההפרש הוא 15 ובדרום 10עוצמת הרוח בצפון היא : (1)תשובה   

  .0 ולכן ההפרש הוא 25 ובמערב 25עוצמת הרוח במזרח היא : (2)תשובה   

  .25 ולכן ההפרש הוא 30מערב -  ובדרום5מזרח היא -  עוצמת הרוח בצפון:(3)תשובה   

  .30 ולכן ההפרש הוא 30רח מז- ובדרום60מערב היא - עוצמת הרוח בצפון :(4)תשובה   

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

O

B

2

A
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עוצמת הרוח הנמוכה ביותר האפשרית היא , לפי הנתון. נתרגם את הנתון למונחי התרשים  13.

 2ועוצמת הרוח הגבוהה ביותר האפשרית גדולה פי ,  בתרשיםעוצמה הנתונהחצי מה
  .   נכונהאינהכעת נבדוק איזו מהטענות בתשובות .  בתרשיםעוצמה הנתונהמה

ולכן עצמת הרוח תנוע , ש" קמ60עצמת הרוח בתרשים היא , מערב-בכיוון צפון: (1)תשובה   

  .הטענה נכונה. ש" קמ85 ויכולה להיות ש" קמ30-120בין 

   ולכן עצמת הרוח תנוע בין, ש" קמ15עצמת הרוח בתרשים היא , בכיוון דרום: (2)תשובה   

  .הטענה נכונה. ש" קמ20ש ויכולה להיות " קמ7.5-30

  ולכן עצמת הרוח תנוע בין, ש" קמ35עצמת הרוח בתרשים היא , בכיוון מזרח: (3)תשובה   

נסמן את תשובה זו ולא נמשיך . הטענה אינה נכונה. ש" קמ10ש ולא יכולה להיות " קמ17.5-70

  . התשובותיתרלבדוק את 

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

אנו מחפשים את הכיוון בו שכיחות הרוחות היא הגדולה . םנתרגם את השאלה למונחי התרשי  14.

  . שכיחות גבוהה בתרשים מיוצגת על ידי נקודה מושחרת במלואה. ביותר

רוחות . לפי הגדרת רוחות צפוניות ניתן להבין כי הכוונה לרוחות בחציו העליון של התרשים  

. מיות ומזרחיות דרומערביות הן הרוחות בחציו השמאלי של התרשים ובאופן דומה רוחות

כעת נביט .  של התרשים נוכל למצוא הכי הרבה נקודות מושחרותמחצית עלינו לבדוק באיזו

 ולכן השכיחות בו ,ממוקמות שתי נקודות שחורות) כיוון מערב( בחציו השמאלי :בתרשים

  .(2)התשובה הנכונה היא  .היא הגבוהה ביותר

  

דרום , מערב-כלומר דרום(צע החשבוני בין עוצמות הרוחות הדרומיות  את הממויש למצוא  15.

  :   סכום האיברים חלקי מספר האברים = ממוצע ).מזרח-ודרום

  
30 15 30 75 25

3 3
+ +

=   .(4)התשובה הנכונה היא . =

  

  . שאלת צירופים  16.

 ולכן מספר ,יות אות2 כל מילה מכילה.  פריטים 4 שבו)האותיות(בשאלה זו סל בחירה יחיד   

,  אפשרויות שונות 4בשלב הראשון ישנן. האפשרויות להרכיב מילה מורכב משני שלבי בחירה

 אפשרויות 4 הרי שבשלב השני נותרות, מכיוון שניתן להרכיב מילה משתי אותיות זהותו

24קיבלנו . נכפול בין האפשרויות. לבחירת אות 4 4⋅ מכיוון , הבחירהיש חשיבות לסדר  .=

לכן אין לחלק את התוצאה והיא ,  אותיות יוצר מילה בעלת משמעות שונה2שכל שילוב של 

  . 24נותרת 

נשתמש . לסרטט את כל האפשרויות ולמנות אותןגם ניתן , מכיוון שמספר האפשרויות קטן  

רק לשם הנוחות ,  ולא זו מתחת לזו,צד זונציין את האותיות זו ל(. ד כדוגמה, ג, ב, באותיות א

  :  המילים שניתן להרכיב הן).בכתיבת הפתרון

 . אפשרויות16הכול -  סך.דד, דג, דב, דא .גד, גג, גב, גא .בד, בג, בב, בא .אב, אג, אב, אא  

  .(3) התשובה הנכונה היא
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  . שאלת מספרים שלמים  17.

חפש נולכן , תשובות מייצגות סכום זהה. עוקבים למצוא את סכומם של שלושה מספרים יש  

 מספרים עוקבים 3-נפרק כל אחת מהתשובות ל. הצבה שמתאימה לכל אחת מהתשובות

  .כדי לבדוק האם היא מתקיימת, ונציבם במשוואה הנתונה

נבדוק האם הצבה זו מתאימה . 3 + 2 + 1 מתקבל מחיבור 6 הסכום :)1(נציב את תשובה   

2. למשוואה שבנתון 21 3 4 2+ =    .נפסלתולכן התשובה  ⋅

לכן תשובה זו אינה ,  מספרים עוקבים3- לא ניתן להרכיב מ5 את הסכום :)2(נציב את תשובה   

  .נכונה

נבדוק האם הצבה זו מתאימה . 2 + 1 + 0 מתקבל מחיבור 3 הסכום :)3(נציב את תשובה   

2. למשוואה שבנתון 20 2 4 1+ =  .אין צורך לבדוק יותר,  מתאימההתשובה ⋅
  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

  

  . ראיה מרחביתהמשלבת  מימד-תלתגיאומטריה בשאלת   18.

 לפאה עליה נמצא מאונכת שעובר בפאה הAB ואלכסון ACהזווית המבוקשת היא בין מקצוע   

AC .אות ולכן כל שני ישרים הנמצאים על פ, נקודת המפגש בין הפאות היא זווית ישרה

מימדי הזווית עלולה להיראות חדה או - בסרטוט דו.  יצרו זווית ישרה גם כן,מאונכות זו לזו

  . ולכן לא נסתמך על הסרטוט, קהה בשל הניסיון ליצור אשליה של עומק

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

  

  .נעלמיםבשאלת אחוזים   19.

הינם וון שכל נתוני השאלה מכי. m - ו k באמצעות את מספר חובשי כובע מצחייהלבטא יש   

לכן , את השלםזאת אומרת ,  מייצג את סך האנשים בחדרm.  בהצבהניתן להיעזרנעלמים 

- נסמן ב.k = 10מספר נוח  בבחירת. ים כובעבש החוk יש אנשים m מתוך. m = 100ניתן להציב 

xונחשב אותו,  את אחוז האנשים החובשים כובע מתוך כלל האנשים :  

  

x
k = m •

100
x

10 = 100 •
100

10% = x

  

מכיוון שעל פי .  מתוך כלל חובשי הכובעמצחייהנתון שאחוז זה שווה גם לאחוז חובשי כובע 

 :10 מתוך 10% כמה שווים נחשב, 10ההצבה כלל חובשי הכובע שווה 
10

10 • = 1
100

מכאן . 

  ,m = 100 התשובות 4 להציב בכל נותר. 1שכמות אנשים שחובשים כובע מצחייה היא 

k = 10 1-ולבחור בתשובה שתניב ערך השווה ל.  
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 :(1)תשובה 
2 2k 10

= = 1
m 100

  

2 :(2)תשובה  2
k 10 10 1

= = =
10000 1000m 100

  

 :(3)תשובה 
k + m 10 +100 110 11

= = =
m 100 100 10

  

m :(4)תשובה  k 100 10 90− = − =  

   .(1)התשובה הנכונה היא 

 
  . מימד-שאלת גיאומטריה חד  20.

כלומר . OCומצלע הריבוע  CD-מ מורכב ODידוע כי הרדיוס   

CD OD OC= למצוא הוא יש , ו של הרדיוסאורכמאחר וידוע לנו . −

ווה רדיוס ה המOBנעביר בניית עזר . OC של צלע הריבוע אורכהאת 

 היא ניצב OC כך קיבלנו כי צלע הריבוע ,במעגל וגם אלכסון בריבוע

  .  rשולש שווה שוקיים וישר זווית שאורך היתר שלו במ

מנת למצוא את - על2-יש לחלק את היתר ב. היחס במשולש זה בין הניצב ליתר הוא קבוע  

 :נציב במשוואה. ניצבה
rOC
2

= .
r 1CD OD OC r r 1
2 2

 
= − = − = − 

 
  

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

  .חלוקההעוסקת בשאלת מספרים שלמים   21.

על . ולכן מותר לחלק בהם, 0-הרי שהם אינם שווים ל, מכיוון שנתון כי כל הנעלמים חיוביים  

: את שני האגפים ונקבל ca-מנת לפשט את המשוואה נחלק ב
b

b c
c

aa d d
a

− = ⇐  dידוע כי . =

 באותה חזקה  a בחזקה מסוימת הרי ש גם ערכו שלa- שווה לd-שומכיוון  ,מספר שלםהוא 

כדי שערכו של מספר המועלה בחזקה יישאר שלם על החזקה להיות . מוכרח להיות שלם

a כלומר למעשה .חיובית a ... a d⋅ ⋅ ⋅  ולכן מתחלק בו בהכרח ללא ,a הוא כפולה של d ,כלומר. =

   .(1)התשובה הנכונה היא  .שארית

  

  .שאלת תחומי חפיפה המשלבת אחוזים  22.

  

36 60

140 60

200 כל הצפרדעים

צפרדעים "רגילות"

צפרדעים שקיבלו פרח

צפרדעים "נסיכים"

  

O
r

A B

r
2
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לבין הצפרדעים שקיבלו , נסיכים-  החפיפה המינימאלית בין הצפרדעיםהשאלה מבקשת את  

כדי  . מהצפרדעים שכעת בביצה היו פעם נסיכים140- זאת אומרת ש, 140הם  200- מ 70%. פרח

 חלק גדול ככל ,שנמסרו פרחים 96מתוך לקבל מצב מינימלי של נסיכים יש לבדוק מצב שבו 

כמות צפרדעים זו שווה לסך הצפרדעים . הניתן נמסר לצפרדעים שמעולם לא היו נסיכים

 נמסרו לצפרדעים 60 פרחים 96 מכאן שמתוך .60=140 − 200: צפרדעים שהיו נסיכיםפחות 

  . לצפרדעים שהיו נסיכיםנמסרו 36 = 60 − 96: רגילות והיתר

עבור חפיפה מינימאלית עלינו להרחיק בין הקבוצות ככל . מיםנעזר בייצוג גראפי של התחו  

  . (1)התשובה הנכונה היא . 36החפיפה היא  :האפשר

  

 
  . שאלת גיאומטריה המשלבת ממוצע  23.

  : ממוצע הזוויות הוא לפי נוסחת הממוצע   

=סכום האיברים לחלק למספר האיברים =ממוצע   
BCO BAO AOC

3
+ +

.  

  AOC 2= α  זווית מרכזית הנשענת על אותה הקשתהיות והיא .

BAO OBA=  שוקיים -זוויות בסיס במשולש שווההיות והן

AOB .BCO OBC= זוויות בסיס במשולש שווה היות והן -

 :כעת נציב בנוסחה. αומכך נובע כי סכומן הוא . COBשוקיים 

AOC 2= α ,BAO BCO+ = α .נקבל:   

  
BCO BAO AOC 2 3

3 3 3
+ + α + α α

= = = α  

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

  

  . שאלת יחס ואחוזים  24.

 ידוע כי מיחס בלבד לא ניתן לגלות .למצוא נתון שלא יאפשר לנו לגלות מה מחיר החולצהיש   

   :אפשרות נוספת.  לא נוכל לגלות את מחיר החולצה)1(לכן מתשובה , חלטתמוכמות 

  . ונפסול תשובות אלו, נבדוק אילו תשובות כן מאפשרות לנו לגלות את מחיר החולצה  

נוכל לגלות מהו ערכו של כל ,  בשקליםמהיחס בין אחוז ההנחה לסכום ההנחה :(2)ה תשוב

ל אם היחס בין אחוז ההנחה לסכום ההנחה הוא למש. ונוכל לחשב את השלם, אחוז בשקלים

זהו כמובן מחיר .  שקלים500- יהיו שקולים ל100% שקלים ולכן 5-  הרי שכל אחוז שקול ל1:5

  . החולצה המלא

נוכל , אם ידוע סכום ההנחה והמחיר לאחר הנחה: (3)תשובה   

  . לסכום אותם ולקבל את המחיר לפני ההנחה

ניתן לחשב את האחוז , הנחהאם ידוע אחוז ה: (4)תשובה   

התאמנו אחוז למספר ולכן . הנחההמתאים למחיר לאחר ה

   .נוכל להשתמש בנוסחת האחוז על מנת למצוא את השלם

  .(1)התשובה הנכונה היא   

A

C

B
O

2α

α
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  . שאלת ציר המספרים  25.

נציב . נפתור בעזרת הצבה  
1 1K , M
2 2

= − טן שובה מניבה את הביטוי הק ונבדוק איזה ת=

  . תשובות3יש לפסול . ביותר כשנציב בה את הערכים

  0 :(1)תשובה 

: (2)תשובה 
1 1 1K M
2 2 4

⋅ = − ⋅ = −  

: (3)תשובה 
2 2

2 2 1 1 1 1 1K M
2 2 4 4 16

   ⋅ = − ⋅ = ⋅ =   
   

  

: (4)תשובה 
3 3

3 3 1 1 1 1 1K M
2 2 8 8 64

   ⋅ = − ⋅ = − ⋅ = −   
   

  

  .(2)התשובה הנכונה היא 
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   פרק ראשון-אנגלית 
  

מספר 
 השאלה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627

התשובה 
 1 2 2 1 4 1 3 1 4 3 4 1 1 1 2 1 4 4 3 2 2 4 4 3 4 2 4 הנכונה

  
וזי ההצלחה שלכם בנושאים ולקבל תחקור ופילוח של אח, "תחקור מבחנים"את תשובותיכם למבחן זה תוכלו להזין למערכת *

  .השונים
  

  השלמת משפטים
  

  ."ניידיםאנשים נעשו יותר ויותר , ככל שהתחבורה נעשתה טובה וזולה"  1.

  .ניתן לרכישה, בר השגה = affordable :(1) תשובה  

  .שיטתי = systematic :(2) תשובה  

  .בעל הון, עשיר = wealthy :(3) תשובה  

  .נייד = mobile :(4) תשובה  

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

 , הם-  לכאורה בעלי חשיבות פחותה -משקפיים , מבין כל המכשירים שסייעו לבני האדם"  2.

  ". ביותרמשמעותייםמבין ה, למעשה

  .מלאכותי = artificial: (1) תשובה  

  .מובהק, משמעותי = significant: (2) תשובה  

  .בר מזל = fortunate: (3) תשובה  

  .שקול, מחושב, מכוון = deliberate: (4) תשובה  

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

  ". לקרותבין אנשיםקל לכשל בתקשורת ,  האשמות ומרירות שלאווירהב"  3.

  .הסכם, ארגון, סידור = arrangement: (1) תשובה  

  .הזדמנות = opportunity: (2) תשובה  

  .רכיב, אלמנט = element: (3) תשובה  

  .אווירה, אטמוספרה = atmosphere: (4) תשובה  

  .(4)התשובה הנכונה היא   
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 אלא, פתאומימפעלים לא הייתה אירוע על ידי  הבתים הפרטייפ בבריטניה תעשיית דחיקתה"  4.

  ". היה זה תהליך הדרגתי

  .תדיר = frequent: (1) תשובה  

  .שקרה לאחרונה, טרי = recent: (2) תשובה  

  .תיעמפ, פתאומי = sudden: (3) תשובה  

  .שקול, מיושב, מתון = moderate: (4) תשובה  

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

הרבה עקרות בית פנו לעבוד ,  בעובדים במהלך מלחמת העולם השנייהמחסורבשל "  5.

  ".במפעלים

  .תפקיד, פונקציה = function: (1) תשובה  

  .הזנחה = neglect: (2) תשובה  

  .התגשמות, פיסהת, הבנה = realization: (3) תשובה  

  .מחסור = shortage: (4) תשובה  

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

  "." ראוי יריבעומד מול מישהו גרוף מספק רק כשִא: "מתאגרף מפורסם אמר פעם"  6.

  .משכורת = salary: (1) תשובה  

  .מנהל = manager: (2) תשובה  

  .מנהל = trainer: (3) תשובה  

  .יריב = opponent: (4) תשובה  

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

  ".דידרו ורוסו נעשו דמויות בולטות באירופה, וולטר, מרובהמידה ב ו נקרא וכתביהםמאחר"  7.

  .בקירוב, כמעט = nearly: (1) תשובה  

  .על פני שטח נרחב, במידה מרובה = widely: (2) תשובה  

  . בקושי =hardly: (3) תשובה  

  .בפשטות = simply: (4) תשובה  

  .(2)תשובה הנכונה היא ה  

  

  ". את האזורים בהם עישון מותרמגביליםנחקקו חוקים רבים ה, לאורך אירופה ואסיה"  8.

  .משתמשים לרעה,  מתעללים =abusing: (1) תשובה  

  .מגבילים = restricting: (2) תשובה  

  .מתחמקים = avoiding: (3) תשובה  

  .מתמרמרים, מתרעמים = resenting: (4) תשובה  

  .(2)התשובה הנכונה היא   
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 במיוחדכך שחברות מציגות דגמים שיוצרו , מתמחהתעשיית שעוני הספורט נעשתה כל כך "  9.

  ".מסוימים ספורט לענפי

  .לא מקורית = unoriginal: (1) תשובה  

  .נוחה = convenient: (2) תשובה  

  .מתמחה, מקצועית = specialized: (3) תשובה  

  .בין לאומית = international: (4) תשובה  

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

  

ידי בני -  שלעיתים רחוקות הוא נראה עלחמקמקהינו כל כך , סוג של אנטילופה, הבונגו"  10.

  ".אדם

  .נזיר, סגפן = ascetic: (1) תשובה  

  .סתום, עמום, אטום = opaque: (2) תשובה  

  .חסר תנועה וחיוניות, אינרטי = inert: (3) תשובה  

  .חמקמק = elusive: (4) תשובה  

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

  

  ". ידנית גבוההמיומנות הקלדה מהירה דורשת"  11.

  .רחמים, חמלה = leniency: (1) תשובה

  .צביעות = hypocrisy: (2) תשובה  

  .מרד = mutiny: (3) תשובה  

  .מיומנות = dexterity: (4) תשובה  

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

  



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

]40[  
 מ"קידום בעקבוצת כל הזכויות שמורות להוצאת  ©

  
 

1-800-80-20001-800-80-2000

www.kidum.comwww.kidum.com

  ח מחדשניסו
  

  .ויתורגם בסוף הפתרון, XXX-יסומן ב, אוצר מילים גבוה שאינו הכרחי להבנת המשפט

  

  . הקשה להביט היטב בציורים,  של אנשים בתערוכהXXX-ה: תמצות המשפט  12.

 התשובה -אין פרט פוסל מובהק ". היה קשה לראות את הציורים בגלל הקהל: "(1)תשובה   

  .אפשרית

התשובה מוסיפה פעולה שלא מופיעה במשפט המקורי ..." נשים הרגישוהרבה א: "(2)תשובה   

  .   התשובה נפסלת-

" רוב"המילה נוספה ". רוב האנשים שבאו לתערוכה לא הביטו היטב בציורים: "(3)תשובה   

 שמקשה להביט XXX(בנוסף חסר קשר של סיבה ותוצאה , משפט המקורינמצאת ב שאינה

  .  התשובה נפסלת-   )בציורים

המשפט . "למצוא את העבודות  הקשה על המבקריםXXXהמספר הרב של : "(4)תשובה   

  .  התשובה נפסלת-ולא שקשה היה למצוא , המקורי מצוין שקשה היה להביט

  Throng - המון, ציבור, קהל.   
  Exhibits -תערוכות,  מוצגים.  

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

  . XXX-ן של החברה הוא ה יוצאי דופXXX-אחד מה: תמצות המשפט  13.

, "- אחד מ"במשפט המקורי נאמר ". לחברה הייתה רק מעלה יוצאת דופן אחת: "(1)תשובה   

  .  התשובה נפסלת-  אחתרקואילו בתשובה זו מצוין שהייתה , במובן של אחד מכמה

 אין ".היכולת להתרגל לשינויים הייתה בין האיכות יוצאות הדופן של החברה: "(2)תשובה   

     .אפשרית התשובה -ט פוסל מובהק פר

במשפט המקורי מדובר רק על תכונה ". …תודות להרבה תכונות יוצאות דופן: "(3)תשובה   

  . התשובה נפסלת -אחת מתוך כמה 

 -במשפט המקורי מדובר על תכונה אחת ". …התכונות העיקריות הדרושות: "(4)תשובה   

  . התשובה נפסלת

  Resilience - ת התאוששות מהירהיכול, גמישות.  

  . (2)התשובה הנכונה היא   

  

  הגיע לשיאו בשנות ,  מלחמהXXX של הציבור בשל האיום של XXX-ה: תמצות המשפט  14.

  .50-ה

 מלחמה לעומת XXX אנשים דאגו יותר בגלל האפשרות של 50-במשך שנות ה: "(1)תשובה   

    . אשריתבה  התשו-אין פרט פוסל מובהק . "מה שהם אי פעם דאגו או ידאגו

במשפט המקורי לא מדובר על ". … מלחמה היה יותר סיכוי לקרותXXX-ל: "(2)תשובה   

  .התשובה נפסלת. אלא על תחושת הציבור בשל איום המלחמה, הסיכוי למלחמה
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 XXX חשבו שהדבר הכי גרוע שיכול לקרות להם הוא 50-אנשים בשנות ה: "(3)תשובה   

ולא , כך שתחושת הציבור ביחס למלחמה הגיעה לשיא במשפט המקורי מדובר על ".מלחמה

  . התשובה נפסלת - חשבו שהמלחמה היא הדבר הכי גרוע ש

מוסיפה קשר ניגוד שלא מופיע התשובה .". .. מלחמהXXX-למרות שהאפשרות ל: "(4)תשובה   

  . התשובה נפסלת - במשפט המקורי 

  Anxiety  - חרדה  

  Nuclear -גרעיני   

  . (1)התשובה הנכונה היא   

    

זוהי שאלה קצרה התלויה . נדיב עד כדי פגםארלס דיקנס היה 'אבא של צ :תמצות המשפט  15.

  . בלעדיהן לא ניתן להבין את העיקר, בהכרת מילים הכרחיות במשפט

 התשובה -אין פרט פוסל מובהק ". האבא נתן לאחרים יותר ממה שהיה צריך: "(1)תשובה   

  .אפשרית

  . התשובה נפסלת -מידע סותר ". יה קשוח מספיק עם ילדיוהאבא לא ה: "(2)תשובה   

  .התשובה נפסלת -מידע סותר ". האבא לא יכול לסבול חוסר שלמות: "(3)תשובה   

  .התשובה נפסלת -מידע סותר ". האבא לימד אותו לקחת אחריות על טעויותיו: "(4)תשובה   

  Generous -נדיב   

  Fault -פגם,  טעות  

  . (1)א התשובה הנכונה הי  

  

  . לאורך השניםXXX  דוןון' ג17-משורר המאה ה  שלXXX-ה: תמצות המשפט  16.

 - אין פרט פוסל מובהק ".עדיין מוערכת כיום, 17-שחי במאה ה, ון'השירה של ג: "(1)תשובה   
  .אפשריתהתשובה 

 הנושא במשפט המקורי . "17-ון נחשב כאחד מהמשוררים הכי טובים במאה ה'ג: "(2)תשובה   

". לאורך השנים"בנוסף משפט זה אינו מתייחס למונח הזמן . ון' של גXXX-ון כי אלא ה'אינו ג

  . נפסלתהתשובה ה

במשפט ". 17-ון אפילו יותר פופולארית כיום מאשר במאה ה'השירה של ג: "(3)תשובה   

  enduredללא היכרות עם הפועל  ."אפילו יותר"העצמה מובהק של קשר של המקורי אין 

  . המקורי אין דרך לפסול תשובה זו בוודאותבמשט

 ".ון' משקפת את ההשפעה של ג17-הרבה מהשירה שנכתבה מאז המאה ה: "(4)תשובה   

ואילו בתשובה זו תיאור זמן זה , ון'מתייחס לג" 17-המאה ה"במשפט המקורי תיאור הזמן 

  . התשובה נפסלת-מידע סותר ה. מתייחס לשירה שנכתבה מאז

  Allure -פיתוי, כה משי  

  Endured -החזיק מעמד,  נמשך  

  . (1)התשובה הנכונה היא   
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שיועד , XXXנציונאליזם היה כלי חשוב במאבק נגד ,  בשביל המרקסיסטים:תמצות המשפט  17.

  . פוליטית ברגע שיגברו עליהםXXXלהעלם או להיות 

". … טובהיהכ של המרקסיזם הוא האמונה שמאבק פוליטי הוא הדרך בסיסה: "(1)תשובה   

, בנוסף. מידע סותר זהו -במשפט המקורי לא נאמר שהאמונה היא הבסיס של המרקסיזם 

הקצנה של הנאמר  זוהי - הכי טובה אך לא על הדרך כלי חשובמדובר על  במשפט המקורי

  . התשובה נפסלת-במשפט המקורי 

רה לנאמר זוהי סתי". … האמינו שנציונאליזם צריך לשמשלאמרקסיסטים : "(2)תשובה   

  . התשובה נפסלת-במשפט המקורי 

במשפט המקורי נאמר שהמרקסיסטים היו ".  … XXX מרקסיסטיים XXX": (3)תשובה   

  .תשובה זו נפסלת.  היו מרקסיסטייםXXX- ואילו בתשובה זו נאמר שXXXבמאבק נגד 

לפי , ובנציונליזם היה מיועד להעלם או להיות פחות חש, XXXברגע שגברו על : "(4)תשובה   

ומכיוון שאין , מכיוון שנפסלו שלוש תשובות". המרקסיסטים שהשתמשו בו במאבקם

  .התשובה הנכונהזו  -בתשובה זו פרט פוסל מובהק 

  Oppressive -מדכא, מעיק, רודני,  אכזרי  

  Regime -משטר,  שלטון  

  Marginal -שולי   

   .(4)התשובה הנכונה היא   

  

  

  ' קטע א- הבנת הנקרא 
  

ונעזר בתמצות המשפטים שקראנו במהלך פתרון ,  נשמור לסוף הפיתרון-  לה כלליתשא  18.

  : השאלות הממוקדות

    .  באוסטרליה יש מיני חיות ייחודיים שאין במקומות אחרים בעולם:פסקה ראשונה  

מתוארים שני .  כמחצית מהיונקים באוסטרליה נושאים את צאצאיהם בכיסים:פסקה שנייה  

  .שחי על עצים ויונק אחד, יציםיונקים שמטילים ב

מתוארים שני זני ציפורים . באוסטרליה יש הרבה ציפורים מוזרות: פסקה שלישית  

  .שמשמיעים קולות מיוחדים

  .ם ידי בני האד- סטרליה הובאו אליה עלחלק מחיות הבר שיש כיום באו: פסקה רביעית  

  .ם באוסטרליה היא לתאר את סוגי החיות השונים והמיוחדים החיימטרת הקטע  

  . (3)התשובה הנכונה היא   

  

שאלה לכן היא , שאלה זו שואלת על יונקים אוסטרלים הנושאים את צאצאיהם בכיסים  19.

 מצוין שיונקים הנושאים את צאצאיהם 5-6בשורות . שנייה המפנה לפסקה הממוקדת

 (3)- ו(1) תשובות . מטר לבין חיות הקטנות מעכבר2.5בכיסים יכולים לנוע בטווח שבין 

אומנם הקטע מציין שהקנגורו .  מטר2.5-גדולות מ/ מציינות שיתכנו חיות הגדולות מקנגורו 

אך הכוונה היא לתת דוגמאות לטווח הגדלים הנרחב של חיות ,  מטר2.5יכול להגיע לגודל של 

  .הכיס

  . (4)התשובה הנכונה היא   
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חיה זו מוזכרת .  נחשב לא רגילduck-billed platypus- אודות הסיבה לכך ששאלה ממוקדת 20.

בגלל שהוא מטיל , נחשב החיה הכי לא רגילה באוסטרליהduck-billed platypus -ה": 5בשורה 

  .ופה המעוצב כמקור של ברווז, וכי יש לו רגליים בעלות קרומי שחייה, ביצים

  . (1)התשובה הנכונה היא   

  

  :11 המפנה לשורה התייחסותשאלה    21.

בשורות אלה . theseמילה ה כדי לדעת למי מתייחסת 11 ואת שורה 10ת שורה  לקרוא איש  

  .” הוא דב הקואלהאלהאחד מ, חלק מהיונקים באוסטרליה חיים על עצים: "מצוין

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

ואילו , 19 הדינגו מצוין לראשונה בשורה .משותף לדינגו ולארנבתעל ה שאלה ממוקדת   22.

  .על שניהם נאמר שהובאו לאוסטרליה על ידי בני האדם. 20הארנבת בשורה 

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

  אוצר מילים

Webbed  -בעל קרומי שחייה   

Mammals -יונקים   

Nest -קן   

Imitate  -לחקות   

Grazing -שדה מרעה   

  

  'ב קטע - הבנת הנקרא 
  

ראנו במהלך פתרון ונעזר בתמצות המשפטים שק,  נשמור לסוף הפיתרון-  שאלה כללית  23.

  : השאלות הממוקדות

  . אלגיןשיש) מוצגי(את המוזיאון הבריטי מציג  :פסקה ראשונה  

  .אזרחי אתונה בנו את הפרתנון :פסקה שנייה  

  .לבריטניה פסלי השיש הועברו :פסקה שלישית  

  . הפסלים מסמלים ניצול לרעה של כוח:פסקה רביעית  

  .חו מהפרתנון באתונהפי הקטע פסלי השיש הם פסלים שנלק- על  

  . (4)התשובה הנכונה היא   

  

מסומנת " ציבור" יש להסיק מן הקטע למה המילה  .11לשורה  המפנה הסקה תשאל  24.

  את ההקשר בו נתונהכדי לדעתושורה אחריה  11 לפני שורה לקרוא שורה יש. רכאותימב

לא רק לצורכי אנשי אתונה רצו להשתמש בכסף , אולם: " מתואר בשורות אלה ש.המילה

  ."לכן כדי פאר את שמה של אתונה בנו את הפרתנון, "ציבור"הגנה כי אלא גם לצורכי ה
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ת לציבור מכדי להראות שאין הכוונה בא תמופיעה במירכאו" ציבור"המילה ניתן להסיק ש  

 במשפט ניתן להסיק שיש ניגוד בין אולםמכיוון שגם מופיעה מילת הניגוד  .אלא למשהו אחר

ומכאן , לבין מה שטענו אנשי אתונה, )הכסף מיועד לצורכי הגנה(משפט הקודם הנאמר ב

אך לא יכלו לציין ,  לטובת הציבורבאמתשאנשי אתונה רצו להשתמש בכסף למשהו שאינו 

  .תצביע על הניגוד בין רצון אנשי אתונה לרצון כלל הציבור יש לחפש תשובה ש.זאת מפורשות

  . (1)התשובה הנכונה היא   

  

סלים  להגעת הפהרקעהפסקה מתארת את . הפסקה השלישית  על מטרת פיסקהת  שאל25.

  .טניהירמאתונה לב

  . (2)התשובה הנכונה היא   

  

נחפש את שמו של אלגין בפסקה ונבדוק . ושאלגין היה בטוח בש על דבר מה שאלה ממוקדת   26.

 להתווסף לאוצרות  שהם צריכיםמשוכנעאלגין היה : " מצוין18בשורה . מהן הפעולות שעשה

 בה 17 יש לקרוא את שורה הםכדי לדעת במדויק למי מתכוונת המילה . "האימפריה הבריטית

  . אלגין בטוח שהפסלים צריכים להיות שייכים לבריטים.מדובר על פסלי השיש

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

יש . דות נעזר בתמצות המשפטים שקראנו במהלך פתרון השאלות הממוקשאלה כללית   27.

  :לבחור כותרת מתאימה לטקסט

 ,כותרת זו מתאימה היות ששיש אלגין הינו נושא הקטע. שיש אלגין וניצול הכוח : (1) תשובה  

  .טקסט השמסכמת בקצרה את מטרתר הפסקה האחרונה ק עיהואוניצול הכוח לרעה 

  כהסבר,נושא זה מתואר רק בפסקה השלישית. הקשר בין מנהיגות ואומנות : (2) תשובה  

  .להימצאותם של הפסלים במוזיאון הבריטי

 זוהי מסקנה גורפת מדי שאינה. כיצד המוזיאון הבריטי משיג את אוצרותיו : (3) תשובה  

  .ולא את כלל אוצרותיו, מתואר רק כיצד המוזיאון השיג את פסחי השיש. מופיעה בקטע

  אומנם מצוין שמדובר.אוספים מפורסמים של פסלי שיש בבריטניה וביוון : (4) תשובה  

  .שאר הטקסט אינו מתייחס לכך. אך רק בפסקה הראשונה, באוסף מפורסם

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

  אוצר מילים

Carving - חריטה, גילוף.  

Controversial  -שנוי במחלוקת,  קונטרוברסיאלי  

Persuaded  -שוכנעו   

Earl -רוזן   
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  שני פרק -אנגלית 
  

מספר 
 השאלה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627

התשובה 
 4 4 1 4 3 2 1 1 3 2 3 3 4 1 1 3 1 2 4 2 2 2 1 1 3 2 4 הנכונה

  

  השלמת משפטים
  

 מספקת הבנה טובה יותר של העולם מאשר פילוסופים מעטים יאמרו שקריאת ספרים"  1.

  ". החיים האמיתייםחוויותלעבור את 

  .סיבות = reasons: (1) תשובה  

  .התנהגות = behavior: (2) תשובה  

  .אנשים = people: (3) תשובה  

  .חוויות = experiences: (4) תשובה  

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

 היה לארגן מחדש את הצוות האישי של  לאחר הבחירותלהיעשותהדבר הראשון שהיה צריך "  2.

  ".הנשיא החדש

  .נמצא = found: (1) תשובה  

  .נעשה = done: (2) תשובה  

  .נשאל = asked: (3) תשובה  

  .מוכרז, מוצהר = stated: (4) תשובה  

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

  ". מרוחקות מדינות מקרבת ביןטכנולוגית תקשורת מודרנית "  3.

  .עתיקות = ancient: (1) תשובה  

  .אזוריות = regional: (2) תשובה  

  .מרוחקות = distant: (3) תשובה  

  .חלקיות, בעלות דעה קדומה = partial: (4) תשובה  

  .(3)התשובה הנכונה היא   

  

 הם חלקו אך, המתיישבים הראשונים באמריקה היו בעלי מנהגים ואמונות דתיות שונים"  4.

  ". מטרה משותפת

  .אך = but: (1) תשובה  

  .-מאחר ש, מאז = since: (2) תשובה  

  .כאשר = when: (3) תשובה  

  .אם = if: (4) תשובה  

  .(1)התשובה הנכונה היא   
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  ".השפעות האלכוהולל רגישהגוף יכול להיות במיוחד , ר מישהו עייף או חולהשאכ"  5.

  .- רגיש ל, פגיע = vulnerable to: (1) תשובה  

  .התריע לפני = alerted before: (2) תשובה  

  .-להתמכר , סופק בעזרת = indulge with: (3) תשובה  

  .ידי-חוסל על, ידי-נגמר על = terminated by: (4) תשובה  

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

, אשר חשב אותם לצבאות,  לחם בעדרי כבשים,גיבורו הדמיוני של מיגל סרוונטס, דון קישוט"  6.

   ". לחשוב כענקיםטעהאשר הוא , ולחם בטחנות רוח

  .תשינה לטוב, שיפר, תיקן = amended: (1) תשובה  

  .טעה, התבלבל = mistook: (2) תשובה  

  .נכשל, השמיט = omitted: (3) תשובה  

  .משך כסף, חזר בו, נסוג = withdrew: (4) תשובה  

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

אך אוכלוסייתן ממשיכה לגדול , ורי הילודה שלהןעהמדינות הגדולות בעולם הורידו את שי"  7.

  ". מהירקצבב

  .שטף, זרם=  flow: (1) תשובה  

  .צעד, קצב = pace: (2) תשובה  

  .משתנה = variable: (3) תשובה  

  .ירידה בערך הכסף בשל עליית רמת המחירים, אינפלציה = inflation: (4) תשובה  

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

  ".השולט במחזותיו של סופוקלוסנושא  ההואחוסר גורלו של אדם לברוח מגורלו "  8.

  .סקירה = review: (1) תשובה  

  .נושא, תמה = theme: (2) תשובה  

  .מערכה, פעולה, מעשה = act: (3) תשובה  

  .גזרה, צורה, דמות = figure: (4) תשובה  

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

 מערבבים הרומנים והסיפורים הקצרים של הסופר הנורבגי יונס לאוריטץ אידמיל לי"  9.

  ".אלמנטים דמיוניים ומציאותיים

  .מסמיכים, ממנים = ordain: (1) תשובה  

  .מאלצים = coerce: (2) תשובה  

  .מענישים = penalize: (3) תשובה  

  .מערבבים, מתמזגים = mingle: (4) תשובה  

  .(4)התשובה הנכונה היא   
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ידי הצבא הרוסי לאחר -  עלנכבשו, אשר עדיין בבעלות הרוסים, ארבעת האיים הקיריליים"  10.

  ".1945- תבוסת יפן ב

  .נחלשו, טבעו, שקעו = sunk: (1) תשובה  

  .נלכדו, נתפסו = seized: (2) תשובה  

  .נבנו, נזקפו = erected: (3) תשובה  

  .הורחקו, גורשו = expelled: (4) תשובה  

  .(2)התשובה הנכונה היא   

  

  ". בתקופה האחרונהמקורו השימוש במאסר כעונש על פשיעה, בהיסטוריית המין האנושי"  11.

  .מקור, מוצא = origin: (1) תשובה  

  .שיפוט = judgment: (2) תשובה  

  .סיבה, אירוע, הזדמנות = occasion: (3) תשובה  

  .הגינות, יושר = honesty: (4) תשובה  

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

  

  ניסוח מחדש
  .ויתורגם בסוף הפתרון, XXX-יסומן ב, אוצר מילים גבוה שאינו הכרחי להבנת המשפט

  

  . עלינו לחצות אותו, אם הגשר בטוח או אם לא :תמצות המשפט  12.

  . התשובה נפסלת- מידע סותר ". …איננו יכולים לחצות: "(1)תשובה   

  . התשובה נפסלת- מידע סותר ". . ..איננו יודעים כיצד: "(2)תשובה   

 -לים  אין פרטים פוס."אנו חייבים לחצות את הגשר אפילו אם אינו בטוח: "(3)תשובה   

  .התשובה מתאימה

 -  עלינו לחצות אותו חסר המידע . "איננו יודעים האם בטוח לחצות את הגשר: "(4)תשובה   

  .לכן תשובה זו חלקית ונפסלת

  . (3)התשובה הנכונה היא   

  

תומאס פרסם את הרומן , )XXX (שלו הוא הקדיש רומן,  בדומה לגתה:תמצות המשפט  13.

  . 25 גילהכי פופולארי שלו בהראשון ו

כשפרסם את הרומן הכי  25תומאס הקדיש חלק מעבודתו לגתה וכמוהו היה בן : "(1)תשובה   

  .אפשרית התשובה - אין פרט פוסל מובהק .פופולארי שלו

 אינו הרומן XXXבמשפט המקורי ". … XXX, הרומן הראשון של תומאס: "(2)תשובה   

  .התשובה נפסלת -מידע סותר . הראשון של תומאס

במשפט המקורי הרומן הראשון הוא של . "…בגלל שהרומן הראשון של גתה: "(3)ובה תש  

  . התשובה נפסלת-מידע סותר . תומאס

 XXXבמשפט המקורי תומאס הקדיש את . "XXX תומאס פרסם את 25בגיל : "(4)תשובה   

  . התשובה נפסלת- מידע סותר . 25ופרסם רומן אחר בגיל 

  . (1)התשובה הנכונה היא   
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 הקלאסיים מאמינים שהאלפבית היווני התפתח במחצית XXX-רוב ה: תמצות המשפט  14.

של כתיבה יוונית שיש מוקדמים כי  הXXX-תקופה שממנה רוב ה, 8-ההשנייה של המאה 

  .נול

 שיש לנו מהמחצית השנייה של רוב הדוגמאות הכי מוקדמות לכתיבה יוונית: "(1)תשובה   

אין פרט . "לאסיים חושבים שהתפתח האלפבית היווני הקXXX-שזה הזמן שה, 8-המאה ה

    .אפשרית התשובה -פוסל מובהק 

 -מידע סותר .  במשפט המקורי אין קשר של ניגוד."…למרות שהאלפבית היווני: "(2)תשובה   

  .התשובה נפסלת

 הוביל, 8-לימוד האלפבית היווני שהיה בשימוש במחצית השנייה של המאה ה: "(3)תשובה   

 8-במאה ה התפתח במשפט המקורי מצוין שהאלפבית ." הקלאסיים להאמיןXXX-את ה
בעזרת (בנוסף בתשובה זו יש קשר של סיבה ותוצאה , ובתשובה זו רק מצוין שהיה בשימוש

  . התשובה נפסלת- מידע סותר . קשר שאינו מופיע במשפט המקורי, )המילה הוביל

 הקלאסיים מבוססות XXX-ית לפי רוב ההדוגמאות הכי מוקדמות לכתיבה יוונ: "(4)תשובה   

מחצית בבמשפט המקורי האלפבית התפתח . " המחצית השנייהלפניעל אלפבית שהתפתח 

  . התשובה נפסלת- מידע סותר . השנייה ולא לפניה

  Scholars  -משכיל,  חוקר  

  Specimen  -דוגמה   

  . (1)התשובה הנכונה היא   

    

 מידע XXXמספקים , Douraבאתר של  unXXX  השיירים הארכיאולוגים:תמצות המשפט  15.

  . העתיקהXXX-ביחס לחיי יומיום בעיר ה

במשפט המקורי לא מופיע תיאור ". …מצויןבמצב Doura -ההריסות שנמצאו ב: "(1)תשובה   

 - מידע סותר .  שאינה מוכרת משמשת כפועל ולא כתיאורunXXXוהמילה , לגבי השיירים

  .התשובה נפסלת

 unXXX - הם אלה ששייריםבמשפט המקורי ה". …unXXX-יטי היומיום שפר: "(2)תשובה   

  . התשובה נפסלת–מידע סותר . ומהם מקבלים מידע לגבי חיי היומיום

הם  במשפט המקורי לא נאמר ש."…יחידהם המקור הDoura -פריטים שנתגלו ב: "(3)תשובה   

  .ובה נפסלת התש- זוהי הקצנה של הנאמר ולכן זהו מידע סותר . היחידמקור ה

מציירים תמונה מפורטת של חיי היומיום Doura -ממצאים ארכיאולוגיים מ: "(4)תשובה   

ומכיוון שאין בתשובה זו פרט פוסל , מכיוון שנפסלו שלוש תשובות". בעיר העתיקה הזו

  . זו התשובה הנכונה- מובהק 

  Unearthed  -התגלו, נחשפו,  נחפרו  

  Extensive  -נרחב,  מקיף  

  Syrian  -שקשור בסוריה,  סורי  

  . (4)התשובה הנכונה היא   
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שפירושו גם , XXX AVE- ידועה ב- S- וM הרכבת המהירה שמקשרת את :תמצות המשפט  16.

  . דומה למטוס–ציפור בספרדית 

זהו מידע נוסף .  במשפט המקורי לא מצוין שהרכבת חדשה."…חדשההרכבת ה: "(1)תשובה   

  . התשובה נפסלת-

במשפט המקורי הרכבת ". …מטוסים-וידי רכבת מהירה -  מקושרות עלS- וM": (2)תשובה   

  . התשובה נפסלת- מידע סותר . ובתשובה זו המטוס מקשר בין שתי הערים,  למטוסדומה

 אין ".נדמתה למטוס, שפירושו ציפור, AVE מכונה S- וMהרכבת המהירה של : "(3)תשובה   

    .אפשרית התשובה -פרט פוסל מובהק 

 במשפט המקורי אין התייחסות ."… משמעותיתהתקצר S- וMזמן הנסיעה בין : "(4)ה תשוב  

  . התשובה נפסלת-זהו מידע נוסף . לקיצור משך הנסיעה

  Acronym -נוטריקון,  ראשי תיבות  

  Likened  - דימה, השווה  

  . (3)התשובה הנכונה היא   

  

 XXXומר עשוי מחופן של  אחת מרכזית לפיזיקה מודרנית היא שחXXX:תמצות המשפט  17.

  . לכוחות פשוטיםXXXבסיסיים 

  . בלעדיהן קשה להבין את העיקר, זוהי שאלה התלויה בהכרת מילים הכרחיות במשפט  

 במשפט המקורי הכוחות ."מורכבים על ידי כוחות XXX שהם פשוטים XXX": (1)תשובה   

  .התשובה נפסלת - מידע סותר . ואילו בתשובה מתוארים כמורכבים, תוארו כפשוטים

 הדרך בה יחידות מסוימות של חומר בגללפיזיקאים מודרניים מאמינים ש": (2)תשובה   

 הקשר הסיבתי אינו קיים במקור ".ידי כוחות פשוטים- הן בלתי ניתנות לשבירה על, בנויות

  .ולכן התשובה נפסלת

 יכולות שמושפעות מכוחות פשוטים ושאינן,  יחידות בסיסיותקיומן של": (3)תשובה   

   . התשובה אפשרית-אין פרט פוסל מובהק  ".  עיקרון חשוב בפיסיקה המודרנית הוא,להישבר

   רק הבסיסיים של פיזיקה מודרנית הוא שחומר יכול להיווצר XXX-אחד מה: "(4)תשובה   

זוהי , XXX- מרק בתשובה נאמר שחומר נוצר ".… כוחות מורכביםאם,  פשוטיםXXX-מ

ואילו במשפט , אםבנוסף מופיעה בתשובה מילת התנאי , שפט המקוריהקצנה של הנאמר במ

  . התשובה נפסלת- מידע סותר . המקורי אין קשר של תנאי

  Tenet -דעה,  אמונה  

  Indecomposable - סופיות , לתחיליותאותה נחלק כדי לפרש מילה זו ( בלתי ניתן לפירוק

  )In-de-compos-ableוהמילה שביניהן 

  Entities  -הוויה, קיום, שות י  

   .(3)התשובה הנכונה היא   
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  ' קטע א- הבנת הנקרא 
  

 משהו לגבי אנשים שאינם ממלאים הראשונה המבקשת לקבוע על פי הפסקה  ממוקדתשאלה  18.

זוהי בעיה בקרב חולים … אי מילוי הנחיות הרופא: " מצוין4-6בשורות . אחר הוראות הרופא

  ."בכל הגילאים ועם מגוון מחלות

  . (2)שובה הנכונה היא הת  

  

ומבקשת לקבוע למה , הפותחות את הפסקה השנייה 9-10המפנה לשורות  התייחסות תשאל  19.

חולים אינן נוטלים את תרופותיהם מכמה : "בשורות אלה מצוין. "one"מתייחסת המילה 

 מתייחסת לאחת מהסיבות לאי נטילת אחת המילה ."… הנפוצה ביותר היאאחתה, סיבות

  .תרופה

  . (3)התשובה הנכונה היא   

  

: מתואר הנושא שלהפסקה השלישית תחילת הב. פסקה השלישיתעל ה מטרת פיסקה תשאל  20.

אחת הסיבות לכך שחולים אינם עוקבים אחר הוראות הרופאים היא שהם אינם מבינים את "

  .מפורט על תוכנית לטיפול בבעיה זויתר הפסקה  בהמשך ".הרופאים

  . (1)א התשובה הנכונה הי  

  

ביטוי המופיע בה נמצא בתוך  ומבקשת לדעת מדוע ה20-21המפנה לשורות  שאלה ממוקדת   21.

כדי לדעת באיזה הקשר מופיע , לקרוא גם את השורה הקודמת לשורות אלהיש   .רכאותמי

ציטוט במירכאות מופיע  ובהמשך ,לדוגמהמונח  מתחילה ב19שורה . הביטוי שבמירכאות

  .כיצד יש ליטול תרופה המטפלת בזיהוםהמסביר ראות ההוהמופיע בעלון 

  .(1)התשובה הנכונה היא   

  

נעזר בתמצות המשפטים .  המבקשת למצוא כותרת מתאימה לטקסט כולושאלה כללית  22.

  .נו במהלך פתרון השאלות הממוקדותשקרא

 בה וגם,  נושא זה נידון רק בפסקה הראשונה."הבעיות ביחסי רופא ומטופל": (1) תשובה  

  תשובה זו הינה ספציפית מדי . להצגת הנושא שנידון בהמשך הפסקה ובהמשך הטקסט כפתיח

  .ולכן אינה כותרת מתאימה

 תשובה זו מתאימה היות שכל אחת ."מעקב אחר הוראות הרופאעזרה לחולים ב": (2) תשובה  

  .מהפסקאות דנה בנושא זה

נושא זה אינו נידון כלל " ?מיםהאם תמיד הרופאים נותנים מרשמים מתאי": (3) תשובה  

  .לכן כותרת זו אינה מתאימה, בטקסט

פסקאות השנייה והשלישית ה "?מדוע יש לעקוב תמיד אחר הוראות הרופא": (4) תשובה  

  . ולא בחובה שבביצוע הוראות הרופא, עוסקות בסיבות לאי נטילת תרופות על ידי חולים

  .כותרת זו אינה מתאימה  

  .(2) התשובה הנכונה היא  
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  אוצר מילים

Association  -ארגון,  אגודה  

Association  -יריעה, גיליון,  דף  

Infections -אינפקציה,  זיהום  

  

  'ב קטע - הבנת הנקרא 
  

". … הן התוצאה של, של יפנים בני תשע,הבעיות הקשורות ללחץ" :השואלתהסקה שאלה   23.

בני תשע : " מצוין4-6רות  בשו.יש לאתר בטקסט היכן מדובר על הנושא המופיע בשאלה

שהינן תוצאה של , סובלים לעיתים קרובות מאולקוס ומהפרעות אחרות הקשורות ללחץ

מכיוון שזוהי שאלת הסקה יש לזכור . "השתתפות בלימודי ערב במשך חמישה ערבים בשבוע

תופעות הלחץ . לחפש תשובה שאינה חוזרת על הנאמר בקטע אלא מסיקה מהנאמר מסקנה

שבגללו נערכים לימודי (כי אלא בגלל הלחץ להצליח , ות ישירות בגלל לימודי הערבאינן נגרמ

  ).הערב

   . (3)התשובה הנכונה היא   

  

ידי שהוא מציין -הכותב מנסה להראות שסטודנטים יפנים עושים עבודה מינימאלית על"  24.

מכיוון  אולם . מכיוון שלא מצוינת הפניה למיקום ספציפי בטקסטשאלה כלליתזו ". …ש

 .יש לחפש היכן הטקסט מתייחס לנושא זה, מה מנסה הכותב להראותשמצוין בשאלה 

יש ". מינימום עבודהבדרך כלל עם ,  מסיימים כל שנה95%מעל : " מצוין9-10בשורות 

 12 בשורה .להמשיך לקרוא מכאן כדי לאתר כיצד הכותב מדגים את העבודה המינימאלית

 מבלים יותר זמן בקריאת קומיקס מאשר ספרות המחקר מראה שסטודנטים: "מצוין

 הכותב מביא דוגמה להשקעת זמן בתחביב הקומיקס על חשבון השקעה ".אקדמית

  .בלימודים

  . (4)התשובה הנכונה היא   

  

 מופיע 14בשורה . "?כיצד נבדקה במחקר הגישה של הסטודנטים"השואלת  שאלה ממוקדת  25.

ו ואילך מצוין שהמחקר בדק מונחים שסטודנטים  בקריאה משורה ז.המחקר המדובר בשאלה

 .אוהבים ולא אוהבים
  . (1)התשובה הנכונה היא   

  

יש לקרוא את כל . "to quit" ושואלת מה פירוש הביטוי 18 המפנה לשורה אוצר מיליםשאלה    26.

 מישהו עם משרה -  עבודה בארגון גדול XXXמשמעות המונח היא …: " שבה מדובר עלהשורה

 ננסה לשבץ את התשובות במקום ." לטובת התחלה של עסק עצמאי- לכל החיים מובטחת 

  .כדי לראות מי המתאימה ביותר, "to quit"הביטוי 

  .(4)התשובה הנכונה היא   
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נעזר במידע שאספנו ותמצתנו במהלך פתרון . המבקשת כותרת מתאימה שאלה כללית   27.

    .השאלות הקודמות

נושא זה נידון רק בפסקה ".  הלחץ להצליח-יברסיטה מבחני קדם לאונ: "(1) תשובה  

תשובה זו . וגם בה כפתיח להצגת הנושא שנידון בהמשך הפסקה ובהמשך הטקסט, הראשונה

  .הינה ספציפית מדי ולכן אינה כותרת מתאימה

. נושא זה נידון רק בפסקה השלישית". היחס של סטודנטים לערכים מסורתיים": (2) תשובה  

  .ה ספציפית מדי ולכן אינה כותרת מתאימהתשובה זו הינ

 כלל מוסברנושא זה אינו " ?למה כל כך הרבה סטודנטים מסיימים כל שנה": (3) תשובה  

  .לכן כותרת זו אינה מתאימה, בטקסט

תחילת הפרק אכן מתארת את . " החיים של סטודנט יפני-לחץ ובעקבותיו כיף ": (4) תשובה  

  וסיום הפרק מציין מפורשות שסטודנטים , ים החיובייםהמשך הפרק מתאר את הצדד, הלחץ

  . כותרת זו מתאימה.אכן נהנים

  .(4)התשובה הנכונה היא   

  

  אוצר מילים

Corporation - תאגיד  

Ulcers  - אולקוס, כיב  

Survey  -מחקר   

Rebellion  -מרד   

Femininity -נשיות   


